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Salão Nobre FGV

AMADURECIMENTO
DE INICIATIVAS NO
CAMPO ACADÊMICO

“A missão da FGV
é estimular o
desenvolvimento
socioeconômico
brasileiro. É uma missão
nobre e desafiadora.
Ela exige continuidade,
foco e, sobretudo, uma
absoluta paixão pelo
que aqui é feito.”

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas

O ano de 2017 marcou o amadurecimento de vá-

partir da Olimpíada Brasileira de Matemática, come-

rias iniciativas da FGV. Alcançamos a quarta nota sete

çamos um projeto para trazer alunos de regiões mais

na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

distantes do Brasil para estudar na Fundação. Todos

Nível Superior (Capes), referentes aos nossos cursos

esses feitos e mais uma centena de outros resultaram

de doutorado. Quatro dos nossos cursos de douto-

de um meticuloso processo de planejamento plurianu-

rado hoje estão com a nota máxima pelas avaliações

al da FGV. Por outro lado, 2017 também foi um ano

da Capes, o quinto com nota seis, este também exce-

de profundos desafios para a Fundação devido à situ-

lente. Essa marca é muito importante porque a FGV

ação econômico-financeira do país. A FGV, instituição

tem como objetivo ser uma instituição de excelência,

de direito privado e sem fins lucrativos, não vive de

e um dos principais azimutes para que isso aconteça é

subsídios e financia o seu sustento na comercialização

a excelência acadêmica.

de serviços, sobretudo educacionais. Portanto, com a

Em 2017, nós alcançamos a posição de sétimo think

redução do ritmo da renda disponível dos brasileiros,

tank do mundo na avaliação da Universidade de Pen-

estamos diante de um grande desafio, o qual a insti-

silvânia. A FGV está entre os 20 primeiros think tanks

tuição vem superando com trabalho e esforço.

do mundo, incluindo todos os países da Europa, Ásia,

A missão da FGV é estimular o desenvolvimento

África e os Estados Unidos. Somos a única instituição

socioeconômico brasileiro. É uma missão nobre e de-

da América Latina entre os 20 primeiros do mundo.

safiadora. Ela exige continuidade, foco e, sobretudo,

Isso é muito importante, porque o nosso continente,

uma absoluta paixão pelo que aqui é feito.

em particular o nosso país, se encontra sub-represen-

Chegamos a 2018 felizes com os resultados obtidos

tado no mundo dessas entidades que acabam tendo

e firmes na sustentação dos propósitos institucionais

forte influência nas decisões político-econômicas e de

e na certeza de um porvir melhor para o nosso país.

estratégia nos países onde estão localizados.
Ainda em 2017, ampliamos ainda mais o nosso sistema de bolsas e, utilizando as informações obtidas a
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DESAFIOS SUPERADOS
E PLANOS PARA
O FUTURO

“A FGV está, hoje, em
praticamente todos
os estados brasileiros.
A presença da FGV na
área educacional é
motivo de satisfação
e orgulho para todos
os que militam na
instituição, seja na área
da educação ou na
sua administração.”

Sergio Franklin Quintella
Vice-presidente da Fundação Getulio Vargas

A Fundação Getulio Vargas e, de modo geral, todas as instituições de ensino públicas e privadas brasi-

para todos os que militam na instituição, seja na área
da educação ou na sua administração.

leiras, vivenciaram grandes desafios em 2017. Foi um

Há muitos planos para o futuro, alguns deles já

ano difícil no campo econômico, em função de um

em curso, sobretudo na internacionalização da FGV,

processo recessivo, iniciado nos anos 2015 e 2016,

por ser ela reconhecida como a sétima colocada no

que só começou a declinar, ainda de forma grada-

ranking dos think tanks internacionais, e a número

tiva, em 2017, com perspectivas de ser solucionado

um na América do Sul. Está ainda posicionada como

ao longo de 2018 e anos seguintes. A FGV, apesar

a mais bem administrada entre as suas congêneres

das dificuldades, manteve a sua estrutura acadêmica

europeias, americanas, japonesas e chinesas. A inter-

e de pesquisa e de consultoria intactas, no que diz

nacionalização da FGV se fará de diversas formas –

respeito ao quadro de pessoal, à qualidade dos ser-

participando de conselhos e congressos; trabalhando

viços prestados e à inovação, sobretudo no âmbito

no novo escritório aberto em Colônia, na Alemanha;

das pesquisas pura e aplicada, às quais a FGV dedica

e também com a intensa presença em fóruns interna-

especial atenção.

cionais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.

As escolas do Rio e de São Paulo, sejam elas no

No âmbito econômico-financeiro, a FGV mantém-

campo do Direito, da Economia, das Ciências So-

-se em sólida situação, face aos seus fundos acumu-

ciais, da Matemática e da Administração Pública e de

lados ao longo dos anos e a um estrito controle de

Empresas, têm, todas, destaque no ranking da Co-

custos que terá que ser mantido durante 2018, até

ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

que a economia brasileira e a renda disponível das

Superior (Capes), com as mais altas notas atribuídas

famílias voltem ao padrão anterior a 2015. A esta-

às instituições de ensino no Brasil. A FGV, através do

bilidade financeira da instituição, a sua solvência e a

Instituto de Desenvolvimento Educacional (FGV IDE),

capacidade de manter a sua estrutura são motivos de

manteve a sua atuação no âmbito da educação con-

satisfação para todos nós que temos responsabilida-

tinuada ao longo de todo o país com mais de 90 mil

de na administração da FGV. A Fundação Getulio Var-

alunos presenciais e pela metodologia de ensino a

gas confia em um futuro glorioso para o Brasil e está

distância (EaD). A FGV está, hoje, em praticamente

consciente do seu papel no desenvolvimento do país.

todos os estados brasileiros. A presença da FGV na

Sala do Vice-presidente

área educacional é motivo de satisfação e orgulho
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Torre Oscar Niemeyer, Centro Cultural FGV e Sede FGV

PROJETOS DE
PESQUISA APLICADA
DESTAQUES

A Fundação Getulio Vargas
tem como missão promover o
estímulo ao desenvolvimento
socioeconômico nacional. Para isso,
produz a cada ano, através dos seus
mais de 700 pesquisadores, centenas
de textos acadêmicos que servem
de base para debates públicos entre
pesquisadores e representantes dos
setores público e privado.
A seguir, são apresentados 14
projetos de pesquisa aplicada
selecionados pela Comissão de
Pesquisa e Inovação da FGV que
merecem destaque devido à
relevância de sua contribuição para
o avanço das ciências sociais e seu
impacto para a sociedade.
14

Centro Cultural FGV
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A TRANSIÇÃO
PARA UMA
AGROPECUÁRIA
SUSTENTÁVEL
Autoria:
Roberto Rodrigues e Angelo Costa Gurgel.

Pesquisadores:
Eduardo Delgado Assad, Mario Monzoni, Sérvio Túlio
Prado Júnior, Cecília Fagan Costa, Fernanda Casagrande Rocha, Felippe Serigati, Susian Christian Martins,
Annelise Vendramini, Aron Belinky, Guarany Ipê do
Sol Osório, Roberto Domenico Laurenzana e David
Roquetti Filho.

Organização:
Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP) e Centro
de Estudos do Agronegócio (FGVAgro).

Apoio:
Climate and Land Use Alliance (auxílio financeiro).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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A transição para uma agropecuária sustentável

O Brasil possui grande potencial para se tornar uma
referência verde no setor agropecuário mundial a partir do
aproveitamento de áreas degradadas, cuidados ambientais
e regularização fundiária.
OBJETIVO
• Investigar os benefícios e custos da política brasileira de redução de emissões de gases de efeito estufa
na agropecuária (Plano e Programa ABC);
• Identificar os principais entraves e obstáculos para
a adoção e expansão dessas práticas pelos agropecuaristas;
• Monitorar as ações, os desembolsos e a adoção do
crédito agrícola do Programa ABC a nível nacional
e estadual;
• Disseminar e debater os resultados encontrados
com os diferentes stakeholders e setores da socie-

• A pesquisa estimou os potenciais de contribuição
da agricultura de baixa emissão de carbono em
áreas já exploradas da Região Amazônica, o que
permite alcançar aumento expressivo da produção
agropecuária sem a necessidade de abertura de novas áreas agrícolas.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• A pesquisa gerou propostas de melhorias do Plano
de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, entregue a cinco ministros de Estado.

dade brasileira de forma a engajá-los na transição

• O levantamento realizado contribui para o estímulo

para uma agricultura de baixa emissão de carbono.

da agropecuária sustentável a partir do aproveitamento de áreas de pastagem degradadas ou em

METODOLOGIA DA PESQUISA

processo de degradação e a partir da mudança em

• Modelagem quantitativa de estimativas de emis-

de carbono.

sões de gases de efeito estufa da agropecuária.
• Coleta e análise dos dados de desembolsos do Programa ABC.
• Estudo de caso com produtores rurais de Paragominas, no Pará.
• Realização de entrevistas com representantes de

grandes áreas com pecuária extensiva e emissoras
• A Região Amazônica possui o potencial de reduzir
emissões em cerca de 40 milhões de toneladas de
gases de efeito estufa por ano, se as tecnologias do
Plano ABC forem empregadas nas áreas de pastagens degradadas existentes. A região recebeu 20%
do total dos recursos contratados.

instituições financeiras, produtores rurais e repre-

• A agricultura de baixa emissão de carbono tem po-

sentantes do terceiro setor, atores-chave envolvidos

tencial de reduzir as emissões brasileiras em cerca

com o Plano ABC.

de 1,8 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa
até 2023. Esse potencial só poderá ser alcançado

RESULTADOS
• Após quatro anos e oito meses, o volume de recursos

se problemas recorrentes enfrentados na Amazônia
Legal forem solucionados.

tomados pelos agricultores no Plano ABC equivaleu
a 61% do total disponibilizado pelo plano. Aspectos
como regularização fundiária e ambiental, baixo nível de disseminação e governança precária limitam o
alcance das metas de redução de emissões.

O QUE HÁ DE NOVO
• A pesquisa permitiu a construção da maior base
de informações e de estudos sobre a agricultura de

Roberto Rodrigues e Angelo Costa Gurgel

baixa emissão de carbono no país.
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MULHERES
PERDEM
TRABALHO APÓS
TEREM FILHOS
Autoria:
Cecilia Machado e Valdemar Pinho Neto.

Organização:
EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças
(FGV EPGE).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Mulheres perdem trabalho após terem filhos

Há imediata queda no emprego das mães ao fim da licença-maternidade e, depois de 24 meses, metade delas saem
do mercado – na maior parte das vezes, por iniciativa
do empregador.

OBJETIVO
• Mensurar a trajetória de emprego das mulheres
após se tornarem mães.

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Acompanhamento de mães de 47 meses antes
até 47 meses após a licença-maternidade, a partir de dados da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais).
• Análise estatística das informações.

RESULTADOS
• A probabilidade de emprego das mães no mercado
de trabalho formal aumenta gradualmente até o
momento da licença, e decai depois.
• A queda no emprego se inicia imediatamente após
o período de proteção ao emprego garantido pela
licença (quatro meses). Após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença-maternidade
está fora do mercado de trabalho, um padrão que
se perpetua inclusive 47 meses após a licença.

bre a trajetória das trabalhadoras em um país em
desenvolvimento.
• O mercado de trabalho no Brasil é diferente do existente nas economias desenvolvidas em termos de
desigualdade salarial, discriminação e informalidade.
• Após a licença-maternidade, boa parte das mulheres sai do mercado de trabalho, normalmente demitida pelo empregador.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• No Brasil, a licença-maternidade de 120 dias não
é capaz de reter as mães no mercado de trabalho,
indicando que outras políticas (como expansão de
creches e pré-escola) podem ser mais eficazes para
atingir tal objetivo, especialmente para proteger as
mulheres com menor nível educacional.
• A pesquisa mostra aos formuladores de política que
a extensão da licença-maternidade (no Brasil, para
seis meses) tem protegido as trabalhadoras que se
tornam mães, ao menos por algum período após
seu retorno ao emprego.

• A maior parte das saídas do mercado de trabalho se
dá sem justa causa e por iniciativa do empregador.
• Os efeitos são bastante heterogêneos e dependem
da educação da mãe: trabalhadoras com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35%
12 meses após o início da licença enquanto a queda
é de 51% para as mulheres com nível educacional
mais baixo.

Cecilia Machado e Valdemar Pinho Neto

• Algumas empresas vêm possibilitando às funcionárias estenderem a licença-maternidade por dois
meses. As que tiram seis meses de licença têm uma
maior probabilidade de continuarem empregadas 6
meses após a licença (uma diferença de 7,5 pontos
percentuais), mas esta vantagem é reduzida a zero
12 meses após a licença.

O QUE HÁ DE NOVO
• Trata-se do primeiro estudo sobre licença-maternidade com tal riqueza de informações so-
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MONITORAMENTO
DE PADRÕES DE
MOBILIDADE
URBANA EM
REGIÕES
METROPOLITANAS
Autoria:
Moacyr Alvim Silva e Alexandre Evsukoff.

Pesquisadores:
Júlio César Chaves e Pedro Schneider.

Organização:
Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp).

Apoio:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) e Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Monitoramento de padrões de mobilidade urbana em regiões metropolitanas

Acompanhamento de dados de celular permite analisar
com agilidade e precisão os deslocamentos dos moradores
em grandes cidades e tem grande potencial para apoiar
o planejamento de obras, eventos e transportes.

OBJETIVO
• Estimar padrões de mobilidade humana em cidades
e regiões metropolitanas.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• As metodologias desenvolvidas são inovadoras e
têm o mérito de serem facilmente replicáveis em

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Montagem de matriz para estimar locomoção dos
usuários com base em origem residencial e destino,
utilizando números de telefone e antenas de tele-

várias cidades, com potencial de se transformarem
em um insumo importante para o planejamento de
eventos e decisões relacionadas e para a engenharia de tráfego.

fonia celular.
• Teste da matriz na cidade do Rio de Janeiro.

RESULTADOS
• O modelo foi testado no Rio de Janeiro, quando da
criação da Transoeste. Os dados mostraram uma
mudança de padrão no deslocamento dos moradores, que passaram a utilizar a nova rota, saindo
da Barra para Madureira (provavelmente antes da
obra usavam outros caminhos, como a Zona Sul
da cidade).

O QUE HÁ DE NOVO
• Foi desenvolvida uma forma de acompanhamento
de deslocamentos pelas cidades a partir de dados
de celular. Esse tipo de monitoramento mostrou
seu potencial para melhorar as análises de mobilidade no Brasil.
• A matriz com uso de dados de celular permite dois
tipos de análise: de eventos e mobilidade. No primeiro caso, é possível estimar o número de pessoas concentradas num local (evento) e a procedência dessas pessoas. O segundo tipo de análise é
orientado diretamente para decisões de engenharia de transportes.
• Os dados de celular permitem análises mais rápidas
e precisas de mobilidade urbana, em comparação a
métodos tradicionais, como realização de entrevistas com a população, que são caros, trabalhosos,
morosos e de difícil previsibilidade.

26

Júlio César Chaves e Moacyr Alvim Silva
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DEPOIS DA LAMA:
REFLEXÕES SOBRE
UM ACIDENTE
SOCIOAMBIENTAL
DE GRANDE
IMPACTO
Autoria:
Antônio José Maristrello Porto.

Pesquisadores:
Bianca Borges Medeiros Pavão, Laura Meneghel dos
Santos, Natasha Caccia Salinas, Paulo Augusto Franco
de Alcântara e Rômulo Sampaio.

Organização:
Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio)
e Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicado (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Depois da lama: reflexões sobre um acidente socioambiental de grande impacto

Pesquisa desenvolvida a partir do estudo de caso do
rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Minas
Gerais, mostra a necessidade de instrumentos preventivos
mais rigorosos.

OBJETIVO
• Analisar as implicações jurídicas, econômicas e sociais provocadas a partir do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Minas Gerais, em
05 de novembro de 2015.

principal eixo causador associado à interrupção das
atividades da empresa Samarco e a consequente crise econômica gerada a partir dessa situação.

O QUE HÁ DE NOVO
• Infere-se que a sustentabilidade do desenvolvimen-

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Elaboração de um banco de dados visando à sistematização das informações referentes aos casos
ambientais tramitados no Núcleo de Negociação de
Conflitos Ambientais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Nucam/MPMG).
• Estudo de campo na região imediatamente atingida pelo rompimento da barragem ocorrido em
novembro de 2015.

to não foi prioridade para os gestores púbicos locais.
• O estudo apresenta uma análise de todas as etapas do licenciamento ambiental e mostra como são
frágeis os instrumentos de avaliação dos impactos
socioambientais no Brasil.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• A partir da pesquisa, sugere-se que os órgãos reguladores venham investir seus esforços na aplicação

RESULTADOS
• Apesar de efeitos positivos momentâneos nos indicadores de educação e saúde, a baixa diversificação

mais rigorosa de instrumentos preventivos, como
licenciamentos ambientais bem conduzidos, zoneamentos ecológico-econômicos adequados e avaliações de impactos ambientais de qualidade.

das atividades econômicas e a pequena fração do

• O estudo aponta a urgência de se estudar alterna-

orçamento destinado à gestão ambiental enunciam

tivas produtivas para Mariana e outros municípios

a insustentabilidade do modelo vigente de desen-

afetados pela atividade mineradora em Minas Ge-

volvimento local no médio e no longo prazo.

rais e no Brasil. Também expõe a necessidade de

• Ainda há danos socioambientais não mensurados

se repensar o modelo de instalação e operação de

e isso interfere determinantemente nas estratégias

grandes empreendimentos, atualmente aplicado de

de reparação e na indenização a indivíduos e gru-

forma desproporcional no território brasileiro e sem

pos afetados.

considerar, de modo coordenado, nos diversos gru-

• Foram constatadas as seguintes falhas que podem

pos envolvidos.

ter contribuído para a ocorrência do acidente: (1)
falha na fiscalização posterior à emissão das licenNatasha Caccia Salinas, Laura
Meneghel dos Santos, Paulo
Augusto Franco de Alcântara,
Bianca Borges Medeiros Pavão e
Antônio José Maristrello Porto

ças ambientais; (2) ausência de análise técnica, por
parte do órgão ambiental, dos relatórios apresentados pelo empreendedor; (3) inexistência de análise
completa sobre solicitações de readequação às condicionantes do empreendimento.
• Os moradores da área impactada pelo acidente vêm
vivenciando um contexto de “estigmatização social”
em Mariana por figurarem, na crença local, como o
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FERRAMENTAS
PARA O CONTROLE
E MITIGAÇÃO
DO IMPACTO
DE GRANDES
EMPREENDIMENTOS
Autoria:
Flávia Scabin.

Pesquisadores:
Malak Poppovic, Tamara Brezighello Hojaij, Daniela
Jerez, Julia Cruz, Martina Bergues e Juliana Vinuto.

Organização:
Grupo de Pesquisa Aplicada em Direitos Humanos e Empresas da Escola de Direto de São Paulo
(FGV Direito SP).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV), OAK Foundation,
Embaixada dos Países Baixos, Childhood Brasil.

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Ferramentas para o controle e mitigação do impacto de grandes empreendimentos

Matriz que hoje é referência no Brasil ajuda governo
e empresas a avaliar detalhadamente os impactos causados
por grandes obras nos direitos de crianças e adolescentes.
OBJETIVO
• Elaborar recomendações sobre como prevenir o impacto da instalação e operação de grandes empreendimentos nos direitos de crianças e adolescentes.

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Análise de três grandes obras para construção de
estádios nas cidades-sede da Copa do Mundo Fifa
2014: São Paulo, Manaus e Natal, considerando o
impacto nos direitos de crianças e adolescentes e
as responsabilidades dos atores envolvidos nas diferentes etapas envolvendo o seu planejamento,
financiamento, licenciamento e instalação.

• Houve sobrecarga dos serviços de atendimento às
crianças e aos adolescentes, carência de medidas
de prevenção para os impactos adversos e pouca
participação da comunidade nas decisões.

O QUE HÁ DE NOVO
• A pesquisa oferece instrumentais práticos para que
as empresas possam avaliar e mitigar os impactos
causados nos direitos de crianças e adolescentes.
• A matriz foi desenvolvida de forma colaborativa
com as empresas e moradores nas proximidades
dos empreendimentos e pressupõe que avaliações
de impacto devem ocorrer de forma participativa,
transparente e abrangente.

• Realização de 74 entrevistas com os diferentes atores envolvidos (poder público, sociedade civil e empresas), dois grupos de trabalho com empresas e
oito grupos focais com adolescentes moradores nas
proximidades da Arena Corinthians, Arena Amazônia e Arena das Dunas.
• Foi desenvolvida uma matriz detalhada de avaliação
de impactos causados por atividades empresariais a
crianças e adolescentes, envolvendo três etapas: (1)
preparação (definição de escopo, recursos, equipe,
cronograma, materiais e parceiros estratégicos para
avaliar o impacto de uma determinada operação);
(2) identificação de impactos e riscos via diagnóstico da situação de direitos humanos no território e
cadeia produtiva; e (3) gerenciamento de priorida-

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• A ferramenta para controle e mitigação de impactos de grandes empreendimentos hoje integra uma
referência para a política pública de planejamento
e instalação de obras, e foi a base para a construção de um protocolo de ações para a proteção
de crianças e adolescentes no contexto de grandes
empreendimentos pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério
dos Direitos Humanos.
• A metodologia elaborada é replicável para outros
impactos causados por grandes empreendimentos.

des (escolha das ações e direitos que precisam ser
endereçados com maior urgência e, na sequência,
verificação das responsabilidades da empresa em
relação aos impactos gerados).

RESULTADOS
• As obras analisadas tiveram impactos nos direitos
de crianças e adolescentes em aspectos como:
exploração sexual, consumo e tráfico de drogas,
abandono escolar, situações de trabalho consideradas inapropriadas e ilegais, quebra das relações

Daniela Jerez, Tamara Brezighello Hojaij e Flávia Scabin

de vizinhança.
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DIRETRIZES
PARA GRANDES
OBRAS NA
AMAZÔNIA
Autoria:
Mario Monzoni.

Pesquisadores:
Carolina Derivi, Daniela Gomes Pinto, Graziela Azevedo, Kena Chaves e Marcos Dal Fabbro.

Organização:
Escola de Administração de Empresas de São Paulo
(FGV EAESP) e Centro de Estudos em Sustentabilidade
(FGVces).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV) e International
Finance Corporation (IFC).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Diretrizes para grandes obras na Amazônia

Considerando a previsão de grandes investimentos na região
nas próximas décadas, é preciso considerar formas de não
privar as comunidades locais (que suportam a totalidade
dos impactos) da justa distribuição de benefícios.

OBJETIVO
• Construir diretrizes para políticas públicas e práticas
empresariais no contexto da instalação e operação
de grandes empreendimentos na Amazônia.

METODOLOGIA DA PESQUISA

ambiental na instalação e operação de obras de infraestrutura na Amazônia, de forma a reduzir riscos
e aumentar as oportunidades de desenvolvimento
local e regional das regiões que as recebem, deslocando a abordagem no nível de projetos para uma
abordagem territorial.
• Ao juntar as diferentes partes interessadas, a pes-

• Levantamento bibliográfico, realização de entrevis-

quisa permitiu que pontos de vista normalmente

tas, estudos de casos, análise de boas práticas e de

negligenciados estivessem presentes e também

recomendações em relação aos temas discutidos

possibilitou a elaboração de propostas com maior

por seis grupos de trabalho.

potencial de realização.

• Criação de espaços de mobilização e articulação,
sentando mais de 130 instituições entre empresas,

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

setor financeiro, governo e sociedade civil.

• As diretrizes apontam caminhos concretos para

com a participação de quase 350 pessoas repre-

que, no campo da autorregulação, empresas em-

RESULTADOS
Foram delineadas diretrizes para:
• Planejamento territorial, complementar às medidas
e concertações hoje lideradas pelo licenciamento
ambiental, levando em conta diferentes visões do
território impactado.
• Proposta de instrumentos financeiros capazes de
aportar recursos antecipados para investimentos
estruturantes e de conectá-los a um legado de longo prazo, colaborando ainda com a governança e a
transparência na gestão de recursos.
• Mapeamento de atores e capacidades institucionais
a serem fortalecidas.

em suas práticas.
• Do lado do setor público, as diretrizes estimulam
uma discussão sobre os instrumentos fundamentais
na temática em questão, que são os planejamentos
regionais e territoriais, bem como o uso de instâncias existentes – e outras a serem criadas – para a
construção coletiva de agendas e fortalecimento de
capacidades, bem como monitoramento do cumprimento das leis.
• Para a sociedade civil, as diretrizes apontam caminho
para aumentar sua participação nas decisões de planejamento territorial no contexto de grandes obras.
• A International Finance Corporation (IFC) e o Cen-

• Proteção de crianças, adolescentes e mulheres.

tro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação

• Proteção dos direitos de povos indígenas, comuni-

Getulio Vargas (FGVces) assumiram o compromisso

dades tradicionais e quilombolas.
Mario Monzoni e Daniela Gomes Pinto

preendedoras, construtoras e consultoras inovem

• Destinação e aproveitamento do material florestal
oriundo de supressão vegetal autorizada.

de fomentar a discussão com instituições financeiras e sociedade civil em 2017 e 2018.
• Há potencial para criar um novo grupo de trabalho,
sobre deslocamentos compulsórios de populações.

O QUE HÁ DE NOVO
• O estudo apresenta propostas e recomendações

• Aproximações já foram feitas com Peru rumo à internacionalização das diretrizes elaboradas.

detalhadas para melhorar o planejamento socio-
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DETERMINANTES
DO BEM-ESTAR
DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA
Autoria:
Aloisio Campelo, Fernanda Machado, João Renato
Leripio e Viviane Seda Bittencourt.

Organização:
Superintendência de Estatísticas Públicas (SUEP) do
Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE).

Apoio:
Fundo Interno do Instituto Brasileiro de Economia (FGV
IBRE) e Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Determinantes do bem-estar da população brasileira

O nível de renda é variável importante, mas não a única;
fatores subjetivos, como acreditar em si próprio e nas
instituições, são também fundamentais.
OBJETIVO

O QUE HÁ DE NOVO

• Identificar os fatores objetivos e subjetivos que in-

• Os resultados mostram que, assim como em outros

fluenciam a percepção de bem-estar da população

países, o nível de renda no Brasil é uma variável im-

brasileira.

portante para descrever o bem-estar do indivíduo,
mas está longe de ser a única explicação. Além de

METODOLOGIA DA PESQUISA

seu efeito sobre o bem-estar ser decrescente a par-

• Levantamento de dados a partir de questionário da

subjetivos importantes na determinação do bem-

sondagem de bem-estar, aplicado a 1.140 moradores nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.
• Análise a partir de três modelos: o primeiro apenas
com variáveis sociodemográficas; o segundo com
variáveis subjetivas; e, por fim, um modelo híbrido,
o qual acrescenta ao modelo com variáveis sociodemográficas quatro índices representativos da satisfação com os serviços públicos, da confiança nas
instituições, da confiança no governo e das questões
intrapessoais, como otimismo, autoconfiança etc.

tir de determinado nível de renda, há outros fatores
-estar da população.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• Nas últimas décadas, um número crescente de países e organismos internacionais tem se dedicado a
compreender os fatores que determinam o bem-estar da população. A pesquisa ajuda a identificar
quais são esses fatores.
• A pesquisa serve de subsídio para a formulação de

RESULTADOS
• O nível de bem-estar cresce com a renda, mas a
taxas gradualmente menores.
• O desemprego afeta negativamente o bem-estar
dos indivíduos.
• Pessoas casadas e/ou religiosas apresentam maior
sensação de bem-estar.
• Indivíduos com maior nível educacional são, em
média, menos satisfeitos com a vida.

políticas públicas que visem elevar o bem-estar da
população.
• É possível identificar variáveis não apenas objetivas,
mas também subjetivas que afetam o bem-estar da
população. Aos poucos, as medidas objetivas tradicionalmente utilizadas para esse fim – como as ligadas ao emprego, à renda e ao consumo – têm sido
complementadas por fatores subjetivos, que vêm se
mostrando cada vez mais relevantes na percepção
da qualidade de vida dos indivíduos.

• Os seguintes fatores aparecem como positivos para
a vida ser considerada melhor: (1) sentimento de
realização pessoal; (2) sentimento de autoconfiança; (3) satisfação com o estado de saúde; (4) satisfação com a qualidade dos transportes públicos; (5)
o nível de renda comparado ao de outras pessoas
com mesmo nível educacional; e (6) o orgulho de
ser brasileiro.

Aloisio Campelo e Viviane Seda Bittencourt

• Tanto a avaliação sobre os serviços públicos (saúde, transporte, educação etc.) como sobre a confiança no governo (governo, políticos e Justiça)
possuem relação positiva com o nível de bem-estar
da população.
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A BAIXA
PRODUTIVIDADE
NACIONAL É
SISTÊMICA
Autoria:
Bernardo Coelho, Fernando Veloso, Pedro Cavalcanti
Ferreira e Silvia Matos.

Organização:
Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE) e EPGE
Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE).

Apoio:
Fundo Interno do Instituto Brasileiro de Economia (FGV
IBRE) e Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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A baixa produtividade nacional é sistêmica

O Brasil é menos produtivo mesmo em relação à média
de países com mesma renda per capita e esse resultado
está associado a diversos setores econômicos.
OBJETIVO
• Analisar produtividade setorial brasileira a partir de
comparações internacionais.

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Levantamento de 35 atividades econômicas de 39
países, no período entre 1995 e 2009, a partir de
banco de dados da Socio Economic Accounts (SEA)
sobre produtividade e emprego.
• Uso de medida de paridade de poder de compra
(PPP) para comparações.

dos setores. Ou seja, trata-se de um problema sistêmico, não associado a setores específicos.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• O estudo contribui para explicar a baixa produtividade brasileira, mostrando que a alocação do emprego em setores pouco produtivos é importante, mas
não tanto quanto as baixas produtividades setoriais.
• Uma possível extensão da pesquisa será analisar em
que medida a baixa produtividade setorial brasileira
está associada à existência de um grande número
de firmas de produtividade muito baixa e limitado

RESULTADOS

potencial de crescimento.

• A renda per capita tem forte correlação com a produtividade total e com as produtividades setoriais.
• Entre os países de maior produtividade, estão Estados Unidos (com produtividade seis vezes maior que
a do Brasil), seguidos de perto pela Irlanda, e, em
patamar mais abaixo, França, Canadá e Austrália.
• O Brasil tem produtividade inferior aos países desenvolvidos e também em relação à média dos países de renda per capita semelhante.
• A agropecuária é o setor menos produtivo do Brasil,
seguida por serviços e indústria.
• A produtividade dos serviços modernos (como
transporte, telecomunicações e intermediação financeira) no Brasil corresponde à produtividade dos
serviços tradicionais (como varejo, hotelaria, educação e saúde) dos países desenvolvidos.
• Se o Brasil tivesse a alocação setorial de mão de
obra da economia dos EUA, nossa produtividade
seria 68% superior. Porém, se tivesse a produtividade setorial americana, o aumento seria de 430%.
Fernando Veloso, Pedro Cavalcanti Ferreira e Silvia Matos.

O QUE HÁ DE NOVO
• Embora existam ganhos potenciais de uma realocação da população ocupada para setores produtivos,
a baixa produtividade agregada brasileira resulta
principalmente da baixa produtividade em cada um
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OS INCENTIVOS
PARA PROMOVER
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
FUNCIONAM?
Autoria:
Claudio M. Ferreira, Eduardo B. Andrade e Rafael
Goldszmidt.

Organização:
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
(FGV EBAPE) e Centro de Pesquisas Comportamentais
(Center for Behavioral Research - CBR).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV) e Nutrebem.

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui

48

49

Os incentivos para promover alimentação saudável funcionam?

Programas de incentivo à alimentação saudável em forma de
sorteio de prêmios em cantinas escolares têm efeito apenas
no curto prazo; depois, alunos voltam aos antigos hábitos.
OBJETIVO
• Avaliar os efeitos de um programa de incentivo
(sorteio de prêmios) no estímulo à mudança de hábitos alimentares.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• A pesquisa faz um alerta aos formuladores de políticas para estimular mudanças de comportamento
alimentar de longo prazo em cantinas escolares.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Deve-se evitar o uso isolado de programas de in-

• Pesquisa com empresa de nutrição privada em can-

ser associados a outras estratégias.

tinas escolares em Belo Horizonte.
• Introdução de programa de incentivo de curta duração (sorteio de prêmios), condicionado à compra
de produtos saudáveis, promovido localmente, com
a participação de 208 crianças e adolescentes de
três escolas – 140 alunos de uma quarta escola serviram como grupo de controle.

centivo. Quando utilizados, tais programas devem
• O estudo também mostra que o uso de programas
de incentivos para estimular a mudança de hábitos
alimentares entre crianças e adolescentes deve antecipar a ocorrência de consequências não pretendidas (como estudantes compensarem o maior consumo pontual de produtos saudáveis com a compra
dos não saudáveis) e planejar ajustes.

• Análise estatística comparando o número médio de
produtos saudáveis adquiridos por participante antes (26 dias úteis), durante (9 dias úteis) e após (28
dias úteis) a intervenção.

RESULTADOS
• Os resultados indicam um efeito claro de curto prazo. O programa de incentivos aumentou significativamente a compra de produtos saudáveis promovidos durante o período da intervenção nas escolas
tratadas, especialmente entre as meninas e crianças
mais novas.
• Em média, nenhum efeito de longo prazo foi observado. A compra dos produtos saudáveis retornou
aos níveis pré-intervenção imediatamente após a
remoção do programa de incentivos.
• Hábitos prévios não influenciaram os efeitos de curto ou de longo prazo da intervenção.
• Entre os estudantes que compraram as opções promovidas durante o período da intervenção, houve
aumento no consumo total de produtos, inclusive
daqueles de menor valor nutricional.

Eduardo B. Andrade, Claudio M. Ferreira e Rafael Goldszmidt.

O QUE HÁ DE NOVO
• Programas de incentivos de curta duração podem não levar a mudanças de comportamento de
longo prazo.
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ALIANÇA
ENTRE CIVIS E
MILITARES PARA
A CONDUÇÃO
DA POLÍTICA
DE DEFESA
Autoria:
Octavio Amorim Neto.

Pesquisador:
Alvaro Cyrino.

Organização:
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE) e Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército (ECEME).

Apoio:
Pro-Estratégia da Capes (edital nº 50/2011).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Aliança entre civis e militares para a condução da política de defesa

Uma cadeia de comando formada não só por militares, mas
também por civis, produz uma política de defesa mais eficaz.
OBJETIVO
• Desenvolver pesquisas sobre a condução da política
de defesa no Brasil e comparar a experiência brasileira com a de outras nações.

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Combinação de metodologias qualitativa, quantitativa e histórica-comparativa.
• Realização de seminário com especialistas nacionais

• A parceria com a Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército permitiu o intercâmbio entre instituições
de ensino e centros de pesquisa nacionais e internacionais de forma a dar continuidade à pesquisa em
assuntos estratégicos de interesse nacional.
• Ao viabilizar a formação de mestres e doutores, o
projeto permitiu criar uma estrutura de apoio institucional, de forma a promover oportunidades de ensino, pesquisa e formação de recursos humanos qualificados em áreas relacionadas à defesa nacional.

e estrangeiros.

RESULTADOS
• Foi possível encontrar evidências de que o padrão
integrado de relações civis-militares, ao propiciar
uma cadeia de comando mais inclusiva, é mais eficaz no plano estratégico.
• O projeto apontou os desafios geopolíticos de cada
nação, suas especificidades institucionais – tais como
o sistema de governo e o padrão de relações civis-militares –, a organização da indústria de defesa –
suas vantagens competitivas, escala, concentração
geográfica e influência política – e contextos de crise
econômica e retração fiscal, os quais têm sido recorrentes desde os primórdios da crise global de 2008.

O QUE HÁ DE NOVO
• Fortalecimento dos estudos sobre relações civis-militares e política de defesa, mostrando os benefícios
do maior envolvimento dos civis na elaboração da
política de defesa.
• Dadas as transformações pelas quais passa o mundo na área da defesa, durante os quatro anos, o
programa produziu estudos e massa crítica a fim de
promover a discussão de temas de defesa de uma
perspectiva comparada.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
Karina Furtado

• Os estudos mostram que a política de defesa do
Brasil tende a se fortalecer com o maior envolvimento dos civis.
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PARTIDOS
COADJUVANTES,
PORÉM GRANDES
DEMAIS
PARA SEREM
IGNORADOS
Autoria:
Carlos Pereira e Samuel Pessôa.

Pesquisador:
Frederico Bertholini.

Organização:
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE) e Instituto Brasileiro de Economia
(FGV IBRE).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Partidos coadjuvantes, porém grandes demais para serem ignorados

Em contextos de fragmentação partidária, como o brasileiro,
siglas como o PMDB abdicam do protagonismo e apoiam
o governo no Legislativo para terem benefícios sem correr
grandes riscos.
OBJETIVO

O QUE HÁ DE NOVO

• Investigar o que faz um partido como o PMDB ser

• Em países com fragmentação partidária, a chance

coadjuvante da coalizão de governo.

de um partido vencer as eleições presidenciais é
menor. Siglas como o PMDB preferem ter sempre

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Desenvolvimento de um arcabouço teórico capaz
de explicar a escolha de trajetórias de partidos políticos em presidencialismos multipartidários.
• Realização de survey com 123 especialistas em política latino-americana.
• Desenvolvimento de medidas de tipificação de partidos e do grau de protagonismo no Executivo.

RESULTADOS
• Foi possível identificar uma correlação positiva for-

algum benefício, ao dominar o Legislativo, a correr
o risco de perder tudo se, como protagonistas, não
elegerem seu candidato a presidente.
• Partidos políticos fazem escolhas sobre qual trajetória política seguir: protagonistas, lançando candidatos à presidência, ou coadjuvantes, priorizando
o espaço legislativo como coadjuvantes da coalizão
presidencial. Cada uma dessas escolhas engendra
custos e benefícios, assim como a decisão de mudar de trajetória. Portanto, quando se especializam
em uma determinada trajetória, tendem a permanecer nela.

te entre fragmentação partidária e a ocorrência de
partidos coadjuvantes de centro com presença forte no Legislativo na América Latina.
• É mais barato e fácil gerenciar uma coalizão majoritária tendo um partido coadjuvante como aliado.
• Quanto mais tempo um partido político seguir uma
determinada trajetória, mais difícil e custoso será
mudar de estratégia.
• Embora existam partidos políticos similares ao
PMDB na região, não encontramos nenhum que
atenda a todas as características do PMDB. O PMDB
atende a cinco características principais: distribuição nacional, grande presença no Congresso Nacional, indefinição ideológica, participação em quase todas as coalizões do Executivo ocupando uma

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• A literatura sobre partidos políticos não diferencia
os caminhos distintos que essas organizações podem percorrer. O estudo contribui para a melhor
compreensão da dinâmica partidária, ao mostrar
que existem dois caminhos: o de protagonista e o
de coadjuvante.
• O estudo ajuda a explicar a estratégia do PMDB, de
domínio no Legislativo e coalização no Executivo,
de forma a evitar o risco de disputa eleitoral com
tantos outros partidos para o cargo de presidente.
• A pesquisa pode se expandir para estudar outros

posição pivotal, e não lançamento de candidatos

continentes e verificar se também há partidos

à cabeça do Executivo nacional. Não encontramos

como o PMDB em contexto de alta fragmentação

partidos que atendam a essa última característica.

partidária.

• Possivelmente – tema para pesquisa futura – a estrutura federativa brasileira tenha forte papel em
desestimular o PMDB a lançar candidatos a presidente. A possibilidade de poder barganhar posições
vantajosas na política local em troca de não lançar
candidatos ao Executivo nacional deve ter papel im-

Carlos Pereira

portante nessa decisão do PMDB.
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SANEAMENTO:
SÓ RECURSOS
FINANCEIROS
NÃO RESOLVEM
OS PROBLEMAS
Autoria:
Joisa C. Dutra.

Pesquisadores:
Raquel M. S. Freitas e Irene Altafin.

Organização:
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
(FGV CERI).

Apoio:
Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de
Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Saneamento: só recursos financeiros não resolvem os problemas

É preciso incorporar na cultura do setor as dimensões de
planejamento, regulação e monitoramento para que se atinja
a universalização de acesso aos serviços de água e esgoto
no Brasil.
OBJETIVO

O QUE HÁ DE NOVO

• Contribuir para a universalização do acesso ao ser-

• O acesso e a análise desta base de dados é inédita.

viço de saneamento básico no Brasil.

• Os dados evidenciam as ineficiências institucionais, de planejamento e regulação no setor de

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Pesquisa bibliográfica e análise de dados sobre a
evolução histórica do setor de saneamento.
• Análise quantitativa do setor a partir de bases de
dados públicos e de uso privado.

RESULTADOS
• Mesmo com a aprovação de uma lei de saneamento em 2007 e a provisão de recursos via PAC, o setor apresenta uma série de ineficiências institucionais, de planejamento e de regulação. Não houve
um plano de transição com o objetivo de o governo
federal dar suporte aos estados e municípios para a
criação de uma cultura de planejamento e regulação para o setor.
• Após nove anos da retomada dos investimentos no
setor, os resultados não correspondem às expectativas iniciais de aumento da cobertura dos serviços.
Os longos prazos decorridos até a assinatura dos
contratos de financiamento, assim como as interferências, paralisações e atrasos na etapa de execução
das obras, têm impedido que se atinjam as metas.
• A avaliação dos 851 contratos, firmados (60 privados e 791 públicos) no período de 2007 a 2015,
do Programa Saneamento para Todos/PAC mostra
que, de maneira geral, a execução das obras de saneamento é morosa. Em março de 2016, aproximadamente nove anos após o início do Programa, 561
obras (66% do total) ainda não estavam concluídas.
• Os agentes privados podem concluir suas obras em
um tempo menor, em comparação aos agentes públicos. Todas as obras dos entes privados contrata-

saneamento.
• Apesar do estudo apresentar indícios que a iniciativa privada tenha maior capacidade de entrega das
obras, a análise reforça que o processo de execução
das obras é lento por motivos que ultrapassam a
natureza jurídica dos proponentes.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• Apesar do aumento de recursos federais destinados ao saneamento (R$ 8,9 bilhões/ano entre 2007
e 2015), a expansão da cobertura dos serviços de
água e esgoto tem se mostrado tímida e não corresponde às expectativas do setor. A pesquisa mostra que a regulação econômica deve ser aprimorada
para que o objetivo da universalização da prestação
do serviço seja alcançado com qualidade e modicidade tarifária.
• O avanço da infraestrutura em saneamento no Brasil
depende não só do aumento de recursos financeiros, mas também do ganho de eficiência na elaboração e na execução de projetos. É preciso melhorar,
no Brasil, esses dois aspectos: planejamento e monitoramento das obras no setor de saneamento.
• Este estudo, de forma oportuna, apresenta evidências da importância em se dar continuidade às investigações sob o tema da efetividade dos investimentos no setor de saneamento. Propõe-se ampliar
o universo da amostra e, principalmente, avaliar os
processos de acesso aos recursos financeiros e de
implantação dos contratos, identificando os pontos
críticos e propondo mecanismos de solução.

das há mais de oito anos estão concluídas. Entre os
Joisa C. Dutra

entes públicos essa proporção não passa de 65%
dos projetos contratados.
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OS ALTOS E
BAIXOS DA
GOVERNANÇA
DAS AGÊNCIAS
REGULADORAS
Autoria:
Sebastian L. Azumendi.

Pesquisador:
Fernanda A. F. de Oliveira.

Organização:
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
(FGV CERI).

Apoio:
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Os altos e baixos da governança das agências reguladoras

Utilizando dados exclusivos, o presente trabalho analisa a
composição das diretorias das agências reguladoras federais
do Brasil. Por meio da análise dos perfis de todos os membros
de diretoria desde a criação de cada agência reguladora (221
membros), este trabalho identifica tendências na configuração
das diretorias e propõe sugestões para o seu aperfeiçoamento.
OBJETIVO

O QUE HÁ DE NOVO

• O objetivo do presente trabalho é avaliar a configu-

• Os diretores, em geral, mostram níveis satisfatórios
de experiência profissional e acadêmica. Contudo,
as agências vêm sendo atingidas negativamente por
decisões oportunistas do Executivo. Na prática, isso
se traduz em deixar cargos vagos ou estender indefinidamente os mandatos dos diretores interinos.

ração e o funcionamento das diretorias das agências reguladoras federais do Brasil, desde a sua criação em dezembro de 2015.

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Análise dos perfis de 221 diretores de nove agências reguladoras federais, desde a sua criação até
dezembro de 2015.
• Análise da autonomia orçamentária das agências,
com base nos montantes obtidos e destinados especificamente ao financiamento versus os montantes efetivamente liberados pelo Tesouro Nacional.

RESULTADOS
• A maioria dos diretores vem de cargos da alta administração da própria agência ou de outros órgãos
do governo federal.
• Agências em setores de alta relevância tecnológica
– como óleo e gás e energia elétrica –, têm diretores com credenciais acadêmicas mais elevadas do
que a média das agências.
• Dados sugerem a existência de uma estratégia do
Poder Executivo de deixar postos de diretoria em
aberto ou, quando possível, nomear diretores interinos com a finalidade de prorrogar indefinidamente seus mandatos. Essas estratégias parecem ter
por objetivo permitir que o Executivo influencie na
tomada de decisões.
• Deterioração, com o passar do tempo, dos níveis
de profissionalização das diretorias no setor de
transportes. Isso vem ocorrendo há pelo menos
oito anos, tendo começado em 2008 na ANAC, enquanto no caso da ANTT esse processo se verifica
desde sua criação.
• É prática comum para o Tesouro não transferir o
montante total dos fundos destinados às agências,
pondo os fundos orçamentários em contingência.
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• Embora as tarifas de regulação cobradas pelas
agências sejam normalmente suficientes para pagar
as despesas gerais, as agências continuam a enfrentar escassez de verbas devido ao contingenciamento dos fundos orçamentários pelo Tesouro.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• Este trabalho oferece as bases para uma reforma
legislativa visando: (1) profissionalizar o processo de
aprovação dos diretores das agências reguladoras
federais pelo Senado e (2) instituir critérios objetivos para a sua nomeação.
• Como alternativa à total profissionalização das
agências, este trabalho propõe uma porcentagem
mínima de diretores independentes, como é o caso
em algumas empresas estatais e privadas no Brasil.
• Os resultados demonstram a importância de estabelecer prazos rígidos para nomear diretores
e para submeter suas candidaturas à aprovação
do Senado.
• Este trabalho propõe dotar as agências reguladoras
de maior autonomia financeira e garantias para o
exercício de suas funções através: (1) do estabelecimento de uma categoria específica para as agências no orçamento federal; (2) da formalização da
rubrica de cada órgão na lei orçamentária anual; (3)
da gestão independente das receitas de impostos
regulamentados; e (4) da liberação de dotações orçamentárias em 12 parcelas mensais e iguais.

Fernanda A. F. de Oliveira
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GARGALOS NA
COMPOSIÇÃO
DAS DIRETORIAS
DAS AGÊNCIAS
REGULADORAS
Autoria:
Bruno Meyerhof Salama.

Pesquisadores:
Arthur Barrionuevo e Juliana Palma.

Organização:
Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP).

Apoio:
Grupo CCR (Pedro Dutra - consultor externo).

Para saber mais sobre esta
pesquisa, clique aqui
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Gargalos na composição das diretorias das agências reguladoras

São cinco os principais gargalos na composição das diretorias
das agências reguladoras brasileiras: (i) endogenia, pois a
maior parte dos dirigentes é proveniente da própria agência
reguladora (25%); (ii) estatismo, já que apenas 6% dos
dirigentes vêm da iniciativa privada; (iii) simbolismo quanto
à sabatina no Senado Federal, na medida em que os debates
públicos com o indicado são protocolares; (iv) paralisia
decisória, considerando que apenas uma agência reguladora
não sofreu com a paralisia decisória; e (v) prevalência da
vacância ao final do mandato, o que explica a fase da indicação
ser a mais demorada no processo de nomeação de dirigentes.

OBJETIVO
• Descrever os processos de nomeação e de formação
dos quadros de direção das agências reguladoras
de infraestrutura, bem como as características dos
dirigentes e sua relação com o cargo no curso do
mandato.

METODOLOGIA DA PESQUISA
• Levantamento e análise de fontes primárias oficiais,
entre as quais os atos de nomeação e de exoneração; das normas que informam o regime jurídico
das agências reguladoras; das mensagens ao Senado Federal; dos relatórios, votos e pareceres da
Comissão de Infraestrutura etc.
• Análise feita em 18 agências reguladoras de infraestrutura (seis federais e 12 estaduais).
• Organização dos dados para depreender (i) o perfil
dos dirigentes, como instituição de origem, carreira, cargos em comissão anteriormente exercidos,
formação acadêmica e trajetória profissional; (ii) a
dinâmica de aprovação do Senado pela análise da
composição partidária da Comissão de Infraestrutura, a votação na comissão e no Plenário, bem como
a quantidade e o tipo de intervenções dirigidas aos
sabatinados, entre outros aspectos; (iii) a relação do
dirigente com o cargo, como o tempo de mandato
efetivamente cumprido, o tempo de vacância do
cargo e o tempo de cada fase do processo de nomeação, por exemplo.

RESULTADOS
• A maioria dos dirigentes de agências reguladoras
é oriunda de órgão estatal, seja do Executivo, do
Legislativo ou do Judiciário – 25% vêm dos quadros
da própria agência reguladora. Apenas 58% dos
dirigentes das agências têm trajetória profissional
conexa com a função para a qual foram nomeados;
27% dos nomeados têm filiação partidária.
• Um em cada cinco mandatos não são cumpridos
até fim. A causa mais comum é a troca de governo.

Bruno Meyerhof Salama
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• Das agências federais analisadas – transportes terrestres (ANTT), transportes aquaviários (ANTAQ),
aviação civil (ANAC), energia elétrica (ANEEL), petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP), telecomunicações (ANATEL), apenas esta última jamais
teve paralisia decisória – cenário em que, por causa
de cargos vagos, não se alcança o quórum mínimo
de deliberação.

• Em média, o governo federal demora de dois meses
a um ano para indicar um novo nome de dirigente –
o que faz com que o cargo fique vago ou ocupado
interinamente (a média de vacância é de 353 dias).
O gargalo está na demora de indicação do nome
pela presidência ao Senado Federal – que consome,
em média 188 dias enquanto a fase de aprovação
pelo Senado leva, em média, 36 dias (o Senado jamais rejeitou formalmente um nome indicado pelo
chefe do Poder Executivo).

O QUE HÁ DE NOVO
• Análise de fontes primárias diversas para estudo do
objeto de investigação, com especial ênfase para as
fontes oficiais.
• Pesquisa que qualifica os debates em curso sobre
a capacidade institucional das agências reguladoras por meio de dados e resultados concretos, em
grande parte até então desconhecidos pela comunidade jurídica.
• A pesquisa aponta problemas relacionados ao funcionamento das agências reguladoras, particularmente a vacância e os requisitos subjetivos para a
escolha de dirigentes.
• Os cargos vagos por longos períodos impactam negativamente a governança regulatória: os debates
do colegiado se empobrecem, a legitimidade da
agência fica comprometida e pode haver paralisia
decisória – um quadro que agrava a insegurança
jurídica nos setores regulados.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
• A pesquisa mostra que os requisitos legais vigentes
há mais de 20 anos são insuficientes para a boa
composição das agências reguladoras e que, portanto, é fundamental reformar o processo de nomeação dos dirigentes.
• A pesquisa coloca em perspectiva a blindagem política e o distanciamento das agências reguladoras
frente ao governo central.
• A pesquisa permite revisitação periódica, considerando as novas nomeações, viabilizando análises
críticas qualificadas sobre processos de nomeação
de dirigentes ainda em curso. Ademais, a metodologia de pesquisa pode ser replicada em outros
órgãos e entes públicos, como o Banco Central, a
CVM, o Cade e as demais agências reguladoras não
contempladas nessa etapa da pesquisa.
• O relatório da pesquisa tem servido de subsídio
para discussão do Projeto de Lei do Senado nº
52/2013, que trata da indicação dos dirigentes das
agências reguladoras.
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A FGV EM 2017

Sede FGV

Estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional.
Essa é a missão da Fundação Getulio Vargas que, ao longo
de 73 anos de história, consolida sua imagem multifacetada,
pautada em sólidos valores que se refletem em competência
profissional, solidez, credibilidade e por fim – e não menos importante – em seu permanente espírito inovador.
Sendo uma entidade que sempre olha para o mundo à procura do moderno, a FGV é sinônimo de excelência no que tange ao ensino, pesquisa, assessorias técnicas ou em capacidade
de auxiliar e determinar a formulação de políticas públicas. Sua
preocupação é de ser, permanentemente, uma instituição percursora, tanto para seus alunos, como para a sociedade de
uma forma geral.
Importante referência de educação no país e no exterior pelos seus programas de graduação e pós-graduação (mestrado
profissional, mestrado acadêmico e doutorado), a FGV possui
um vasto portfólio educacional em diversos campos do conhecimento, como Administração Pública e de Empresas, Econo-

Entrada da Sede FGV

mia, Direito, Ciências Sociais e Matemática Aplicada.
A instituição está em constante expansão no território brasileiro. Atualmente, está presente em mais de 120 cidades do
Brasil, além dos núcleos Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília,
por meio de uma rede de instituições conveniadas na oferta de

FGV

cursos de educação executiva, de extensão e MBAs – presen-

Fundação Getulio Vargas

ciais, customizados ou a distância.
Sua produção acadêmica se equipara à das mais avança-

Presidente

das instituições de ensino superior do mundo, com muitas das

Carlos Ivan Simonsen Leal

quais inclusive mantém convênios de intercâmbio, contando
com mais de 200 parcerias.

Sergio Franklin Quintella

limite dos horizontes da Fundação Getulio Vargas é o da

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)

sua imaginação.

74

Vice-presidentes

Marca de pioneirismo e ousadia, pode-se afirmar que o

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)
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Nota máxima
para 6 das 8
escolas no Guia do
Estudante (GE).

Nota máxima
para 9 dos 21 programas analisados
na última avaliação quadrienal
(2013-2016) dos cursos de pósgraduação stricto sensu pela
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

7º think tank
(centro de conhecimento) entre os
melhores do mundo e líder na América
Latina, pelo 2017 Global Go To Think
Tank Index Report, elaborado pela
Universidade de Pensilvânia.

2.468

720

produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.

eventos promovidos e copromovidos.

415

409

estudos e pesquisas regulares
e concluídos.

projetos de assessorias técnicas.

286

95.022

livros editados.

alunos de educação executiva
e continuada.

5.012

1.787

alunos de graduação.

alunos de mestrado.

485
alunos de doutorado.

Para saber mais, acesse o
Portal FGV clicando aqui

Sede FGV
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Redes Sociais
2.909.528
seguidores totais.

866.260
total de engajamento nas redes sociais
oficiais.

23.800
conteúdos publicados nas Mídias Sociais
Institucionais.

6.355.851
minutos de vídeos assistidos no YouTube
da FGV.

769
vídeos no YouTube.

272.968
novos seguidores nas Mídias Sociais.

515.510.351
alcance total das publicações dos canais
FGV oficiais.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
A FGV atua em diversas frentes do conhecimento, como ensino, pesquisa,
assessoria técnica, além de editoração e publicação.
Conheça as áreas que compõem a instituição:

ENSINO
CPDOC - Escola de Ciências Sociais
Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro
Direito SP - Escola de Direito de São Paulo
EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo

ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR

SERVIÇOS, ÍNDICES
E PUBLICAÇÕES

Conselho Curador

Editora

Conselho Diretor

FGV Projetos

Presidência

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
EESP - Escola de Economia de São Paulo
EMAp - Escola de Matemática Aplicada
EPGE - EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças
IDE - Instituto de Desenvolvimento Educacional

PROGRAMAS ESPECIAIS
Câmara - Câmara FGV de Mediação e Arbitragem

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DCI - Diretoria de Controles Internos

CDMC - Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências
CERI - Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura

DICOM - Diretoria de Comunicação e Marketing

Crescimento & Desenvolvimento - Centro de Estudos
de Crescimento e Desenvolvimento Econômico

DO - Diretoria de Operações

DAPP - Diretoria de Análise de Políticas Públicas

DRH - Diretoria de Recursos Humanos

DINT - Diretoria Internacional

Pró-reitoria

Energia - Centro de Estudos de Energia

Rede de Pesquisa - Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado

NPII - Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional

SB - Sistemas de Bibliotecas FGV

Social - Centro de Políticas Sociais

Superintendência de Controladoria
Tesouraria
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Ensino

CPDOC
Escola de Ciências Sociais
Diretor: Celso Castro

A Escola de Ciências Sociais tem origem
no Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do Brasil (FGV
CPDOC), criado há 45 anos com o objetivo
de abrigar e produzir fontes documentais
relevantes para a história do país. Nos
anos 2000, o FGV CPDOC tornou-se a
Escola de Ciências Sociais da FGV por ter
incorporado também o ensino às suas
atividades de pesquisa e de documentação.
A escola oferece bacharelado em Ciências Sociais, além de um programa de
formação complementar em Relações Internacionais no mundo contemporâneo para todos os cursos de graduação da FGV. Também conta com cursos de
especialização e MBA, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado.

EM 2017
• 6º lugar no último ranking divulgado pelo Índice Geral de Cursos (IGC) do
Ministério da Educação (MEC).
• Acervo histórico de cerca de 2 milhões de documentos manuscritos, impressos e audiovisuais.
• Mais de 7 mil horas gravadas de história oral.
• Alcance de mais de 7 mil verbetes do Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro.
• 70 alunos de graduação.
• 77 alunos de mestrado.
• 49 alunos de doutorado.
Saiba mais em fgv.br/cpdoc.

Casa Acervo CPDOC
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Ensino

DIREITO RIO
Escola de Direito
do Rio de Janeiro
Diretor: Sérgio Guerra

Fundada em 2002, a FGV Direito Rio tem como
objetivo inovar no ensino jurídico, na pesquisa,
na didática e no currículo de um curso de Direito.
Seu propósito maior é contribuir para a formação
de lideranças para pensar o Brasil a longo prazo.
A escola surgiu em resposta às demandas do
mercado por profissionais capazes de pensar o
Direito na prática, buscando soluções jurídicas
para problemas do cotidiano da sociedade
brasileira. Desde então, divide sua atuação entre
ensino e pesquisa, norteada por quatro grandes
eixos: ação legislativa, compromisso social,
internacionalização e inovação.
Neste sentido, a FGV Direito Rio atua em múltiplas frentes, tais como graduação, pós-graduação e cursos de educação continuada, e por meio de centros
de pesquisa focados em questões que tratam a reforma do Judiciário, tecnologia, economia e meio ambiente. Possui ainda graduação em Direito com duplo diploma e formação complementar em Administração, Economia, Relações
Internacionais, Ciências Sociais e Matemática, além de ter criado o primeiro
mestrado em Direito da Regulação do país.
Referência em carreiras jurídicas públicas e em Direito Empresarial, a FGV
Direito Rio possui, ainda, uma biblioteca virtual própria e edita publicações que
tratam do Direito de forma multidisciplinar. Atualmente, menos de 15 anos
após a sua fundação, a escola já pode ser considerada referência no país e
no exterior.

EM 2017

Saguão da FGV Direito Rio

• Acordos de intercâmbio com 60 universidades estrangeiras renomadas, tais
como: Harvard, Yale, Columbia e NYU.
• Nota máxima no Guia do Estudante (GE) e nas avaliações do Ministério da
Educação (MEC).
• 1º lugar nacional entre todas as instituições privadas do país no XXII Exame
de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
• 268 alunos de graduação.
• 48 alunos de mestrado.
Saiba mais em fgv.br/direitorio.
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Ensino

DIREITO SP
Escola de Direito
de São Paulo
Diretor: Oscar Vilhena Vieira

Criada com o objetivo de formar uma nova
geração de juristas capazes de responder
às desafiadoras demandas da sociedade
contemporânea, a FGV Direito SP aposta
em uma proposta pedagógica inovadora,
preparando seus alunos para atuar nas
esferas pública e privada por meio de um
constante diálogo com outros campos
do conhecimento.
A escola oferece programas de graduação, mestrado acadêmico, mestrado
profissional e cursos de pós-graduação lato sensu em áreas como Direito Empresarial, Tributário e Propriedade Intelectual.

EM 2017
• Acordos de cooperação com mais de 40 institutos internacionais de pesquisa
e ensino superior.
• Nota máxima no Guia do Estudante (GE).
• 1º lugar entre as instituições privadas no Ranking Universitário Folha (RUF).
• 1º lugar entre todas as instituições privadas de São Paulo nos Exames XXII e
XXIII da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
• 331 alunos de graduação.
• 202 alunos de mestrado.
Saiba mais em fgv.br/direitosp.

Entrada da FGV Direito SP
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Ensino

EAESP
Escola de Administração
de Empresas de São Paulo
Diretor: Luiz Artur Ledur Brito

Criada em 1954, a FGV EAESP é reconhecida
como um centro de alto nível na pesquisa
em Administração e na formação de líderes
nas esferas empresarial, governamental e
acadêmica. Ao longo de sua história, a escola
apoiou a industrialização e o desenvolvimento
das empresas nacionais e, atualmente, diante
da globalização, prepara profissionais capazes
de enfrentar os desafios de um mundo em
constante mudança.
É uma das poucas escolas de negócios do mundo e a primeira do Brasil
a possuir tripla acreditação internacional: Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB), European Foundation for Management Development (EFMD) e Association of MBAs (AMBA).
Oferece cursos de graduação em Administração de Empresas e Administração
Pública, bem como programas de educação executiva, mestrados e doutorados.

EM 2017
• OneMBA eleito o melhor MBA Executivo da América Latina pelo
Financial Times.
• Nota máxima no Guia do Estudante (GE).
• 2.663 alunos de graduação.
• 674 alunos de mestrado.
• 292 alunos de doutorado.
Saiba mais em fgv.br/eaesp.

Escadaria da FGV EAESP
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Ensino

EBAPE
Escola Brasileira de
Administração Pública
e de Empresas
Diretor: Flavio Vasconcelos

Criada em 1952, a FGV EBAPE foi a primeira
escola de Administração do Brasil e da
América Latina. Desde sua fundação, a
escola tem sido responsável pela produção
e disseminação de conhecimento,
incentivo à pesquisa e pela formação
de profissionais qualificados para atuar
em posições de liderança na gestão
empresarial, pública e na área acadêmica.
A FGV EBAPE oferece cursos nas áreas de Administração em nível de graduação (a distância e presencial), mestrados profissionais em Administração Pública
(MAP) e de Empresas (MEX), e mestrado acadêmico e doutorado (MSc & PhD).
Possui programas oferecidos integralmente em inglês – MSc & PhD e Double-Degree com a Catolica-Lisbon e International Masters Program in Practicing
Management (IMPM); acreditação internacional EQUIS-EFMD; além de dezenas
de parcerias estratégicas e de intercâmbio de alunos.

EM 2017
• Nota máxima na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no Mestrado Acadêmico e Doutorado e Mestrado Executivo.
• Nota máxima no Guia do Estudante (GE) na graduação presencial.
• 1.139 alunos de graduação a distância (EaD).
• 209 alunos de graduação presencial.
• 246 alunos de mestrado.
• 44 alunos de doutorado.
Saiba mais em fgv.br/ebape.

Entrada da FGV EBAPE
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Ensino

Prédio da FGV EESP

EESP
Escola de Economia
de São Paulo
Diretor: Yoshiaki Nakano

A FGV EESP tem a missão de contribuir
para o desenvolvimento do país através do
conhecimento da realidade brasileira e do
fortalecimento da identidade nacional. A escola é
um centro de excelência na pesquisa e no ensino
das ciências econômicas no Brasil, sendo assim
reconhecida pelas mais diferentes organizações
nacionais e internacionais.
Oferece cursos de graduação, educação executiva, mestrado profissional,
mestrado acadêmico e doutorado. Sua graduação conta com uma metodologia
inovadora, que desenvolve habilidades importantes para o mercado de trabalho, além de um corpo docente altamente qualificado, composto por pesquisadores de ponta e profissionais com experiência de mercado e governo.

EM 2017
• Notas máximas na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para os cursos de mestrado profissional, mestrado e doutorado acadêmicos em Economia.
• 138 alunos de graduação.
• 276 alunos de mestrado.
• 35 alunos de doutorado.
Saiba mais em fgv.br/eesp.
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Ensino

EMAp
Escola de Matemática
Aplicada
Diretora: Maria Izabel Tavares Camacho

Atenta à atual demanda do mercado de
trabalho, a FGV EMAp foi criada para o
desenvolvimento de uma matemática
contemporânea, adaptada aos desafios
da era da informação e do conhecimento.
A escola prepara seus alunos para atuar
em setores estratégicos de organizações
públicas e privadas, além de qualificá-los
para o meio acadêmico.
Oferece cursos de graduação e mestrado acadêmico com ênfase, por exemplo, em extração, análise e visualização de dados; modelagem de sistemas socioeconômicos; e suporte à criação de políticas públicas.

EM 2017
• Convênios e parcerias: Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (Inria), Instituto Militar de Engenharia (IME), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
• 36 alunos de graduação.
• 25 alunos de mestrado.
Saiba mais em fgv.br/emap.

Sala de aula da FGV EMAp
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Ensino

Materiais de estudo da FGV EPGE

EPGE
Escola Brasileira de
Economia e Finanças
Diretor: Rubens Penha Cysne

A FGV EPGE tem como objetivo contribuir para o
ensino e expansão do conhecimento na área de
Economia. Desde a sua criação, em 1961, a escola
tem formado grande parte dos mais renomados
economistas brasileiros. Por meio de seus corpos
docente e discente, tem também contribuído
efetivamente para o desenvolvimento nacional.
Tal contribuição tem se dado não apenas através da provisão de equidade e
qualidade no acesso à educação, mas também por meio da utilização prática,
na formulação de políticas públicas e privadas, do conhecimento que produz
por meio de seus estudos e pesquisas. A escola possui cursos de graduação,
mestrado profissional e mestrado e doutorado acadêmicos, e é responsável pela
publicação da Revista Brasileira de Economia (RBE), o mais antigo periódico
acadêmico de Economia do país.

EM 2017
• 1º lugar nacional no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação
(MEC), entre mais de 2.100 instituições de educação superior (IES) no país.
• 1º lugar no exame nacional da Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (Anpec).
• 1º lugar no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
• 1º Departamento de Economia na América Latina segundo o Ranking
de Tilburg.
• 1º lugar no índice Research Papers in Economics (Repec) de cursos de Economia no Brasil.
• 1º lugar no Prêmio da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE) nas categorias Finanças e Teoria Econômica.
• Nota máxima da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em todos os programas de mestrado e doutorado.
• Nota máxima no Guia do Estudante (GE).
• Melhor dissertação acadêmica na categoria Mestrado do Prêmio do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC).
• 178 alunos de graduação.
• 154 alunos de mestrado.
• 46 alunos de doutorado.
Saiba mais em fgv.br/epge.
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IDE
Instituto de
Desenvolvimento
Educacional
Diretor: Rubens Mario Alberto Wachholz

Criado em 2003, o FGV IDE nasceu com
o intuito de desenvolver programas de
educação executiva que combinam a
excelência acadêmica e a tradição das
escolas e unidades da FGV com a inovação
e a visão prática exigidas pelo mercado.
A partir de 2013, a unidade se reestruturou, com diretorias responsáveis
por diferentes áreas de atuação. Hoje, o instituto é composto pelas seguintes
áreas: Diretoria dos Núcleos Rio de Janeiro e Brasília; Diretoria do Núcleo São
Paulo; Diretoria da Rede Conveniada; Diretoria de Gestão Acadêmica; Diretoria
de Cursos Corporativos e Programa de Certificação de Qualidade.
Com um vasto portfólio de ofertas, possui cursos nas modalidades presenciais, a distância, blended e customizados, incluindo curta e média duração,
MBAs e online, e está presente em 120 cidades por meio de unidades conveniadas em todo o Brasil, além dos núcleos no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

EM 2017
• 90.189 alunos de educação executiva e continuada.
• Conquista do FGV Online do Prêmio “Top of Mind de RH” (categoria
E-learning) pela 12ª vez consecutiva.
• Alcance do total de 10,6 milhões de inscritos e 5,7 milhões de declarações de
conclusão emitidas, sendo 614 mil somente em 2017, nos cursos gratuitos
do FGV Online.
Saiba mais em fgv.br/educacao-executiva.

Prédio do FGV IDE em São Paulo
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Publicações da Editora FGV

EDITORA
Diretora: Marieta de Moraes Ferreira

Com o objetivo de contribuir para a
melhoria do ensino e da educação no
Brasil, a FGV tem como uma de suas
missões publicar e divulgar obras de
diversas áreas do conhecimento. O
aumento da quantidade e da relevância
dessas obras, publicadas desde sua criação,
deu origem, em 1974, à Editora FGV.
Seu catálogo abrange áreas como: Administração, Economia, Direito, Sociologia, Filosofia, Ciência Política e História, privilegiando e incentivando autores
da FGV, bem como pensadores da comunidade acadêmica de todo o país e do
exterior. A unidade também participa das feiras de livros mais importantes do
Brasil, como a Bienal Internacional do Livro, além de possuir mais de mil títulos
publicados e 700 e-books disponíveis no site e em outras plataformas nacionais
e internacionais.

EM 2017
194 títulos publicados, sendo:
• 4 novas edições;
• 34 novos livros;
• 51 e-books;
• 105 reimpressões;
• Total de 104.157 exemplares.
Saiba mais em fgv.br/editora.

100

101

Serviços, Índices e Publicações

FGV PROJETOS

AS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS E A FGV: UMA PARCERIA PARA PROMOVER
O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Diretor: Cesar Cunha Campos

A FGV Projetos é a unidade responsável
pela geração e aplicação do conhecimento
técnico e acadêmico, produzido
internamente e acumulado nas escolas
e institutos que integram a Fundação
Getulio Vargas.
Como unidade de assessoria técnica, a FGV Projetos atua há mais de 30
anos, assessorando organizações públicas e privadas, no Brasil e no exterior,
desenvolvendo projetos de políticas públicas, educação, economia, gestão e
direito. A unidade também atua na concepção, organização e gestão de avaliações, exames, concursos e certificações, em todas as áreas do conhecimento,
além de realizar seminários técnicos e congressos internacionais.

As Forças Armadas Brasileiras estão se modernizando. Recentemente, a Marinha do Brasil assinou um contrato para transferência do HMS Ocean junto às autoridades do Ministério da Defesa britânico, que passou a levar o nome de Porta-Helicópteros
Multipropósito - PHM Atlântico. Diante disso, as Forças Armadas contaram com a colaboração da Fundação Getulio Vargas em
diversas iniciativas. Conheça alguns desses importantes projetos para o Brasil:

Programa de Desenvolvimento de Submarinos
Criado em 2008, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) foi desenvolvido por meio de um acordo
para transferência de tecnologia entre Brasil e França, e tem como objetivo proteger o vasto patrimônio natural brasileiro,
garantindo a soberania do país no mar através de investimentos na Força Naval e no desenvolvimento da indústria de defesa. A convite da Marinha do Brasil, a FGV tem participado dessa iniciativa, há cerca de 10 anos.
A Base Naval de Itaguaí é um complexo de 540 mil metros quadrados, localizado na Baía de Sepetiba, no município de
Itaguaí, no Rio de Janeiro. Neste local, está sendo realizada a montagem do primeiro submarino do país com propulsão
nuclear, além de quatro submarinos convencionais. Uma vez operacionais os submarinos serão ali baseados e receberão
manutenção regularmente. Em 2017, o projeto avançou significativamente, apresentando importantes marcos.

Programa de Obtenção de Meios de Superfície

EM 2017
• Alcance de mais de 2,5 mil projetos de assessoria técnica no Brasil e no exterior, sendo 193 somente no ano.
• 20 concursos, avaliações, certificações e exames, como o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Saiba mais em fgv.br/projetos.

O Programa de Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER) é um dos programas prioritários da Marinha do Brasil e
contempla, nesta fase, a obtenção de navios escolta, navios
patrulha oceânicos e um navio de apoio logístico. Atualmente, a principal ação do PROSUPER é o Projeto Corveta Classe
Tamandaré, de obtenção de quatro navios-escolta. A FGV foi
contratada para dar suporte ao processo de obtenção das Corvetas Classe Tamandaré.

Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro

CCE
COMITÊ DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
Presidente: João Carlos de Luca

CEM
CENTRO DE ECONOMIA MUNDIAL
Diretor: Carlos Geraldo Langoni
Criado em 1990, o Comitê de Cooperação Empresarial (FGV CCE) foi
desenvolvido com o objetivo de debater as implicações para o Brasil do
processo de transformação da economia internacional. O FGV CCE reúne
representantes do setor privado para, por meio do FGV CEM, organizar
estudos e seminários das diferentes questões relacionadas à integração
competitiva do Brasil como potência emergente, em ambiente externo
dinâmico e desafiador, aproveitando a excelência da FGV como think tank.
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• A Universidade da Força Aérea (UNIFA) tem como objetivo
promover o desenvolvimento da Ciência Aeroespacial e
capacitar cultural e profissionalmente os militares e civis
do Comando da Aeronáutica. A FGV está em processo de
assinatura de acordo de cooperação para prestar assessoria técnica à organização na estruturação de seus cursos
e pesquisas na área de gestão estratégica e de processos.

Treinamento e Aperfeiçoamento
• Curso MBA Executivo em Administração: Política e Estratégia
No ano em que o Curso de Política, Estratégia e Alta Ad-

O projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) visa
dotar o Brasil de uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento nacional das atividades do setor nuclear nas áreas de saúde, agricultura e indústria, e auxiliar na geração de
energia elétrica e na propulsão naval. Nesse contexto, a FGV
está se estruturando para elaborar um estudo objetivando a
formulação de modelo de negócio autossustentável para a
operação do RMB.

ministração do Exército (CPEAEx) completa 30 anos de sua

Fábrica de Munições

nistra um curso de MBA lato sensu, totalmente em inglês,

A Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos
(FAJCMC) da Marinha do Brasil produz toda munição de médio e grosso calibre por ela empregada. A FGV desenvolveu,
para a Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON),
estudo de análise de estratégias para o desenvolvimento da
FAJCMC.

criação, a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
(ECEME) realizou junto com a FGV a 17ª edição do programa.
• Curso Internacional de Estudos Estratégicos
Com o intuito de promover uma maior aproximação e integração com Forças Armadas de nações amigas, no nível
político e estratégico, a FGV, em parceria com a ECEME, mipara oficiais do Exército Brasileiro e de países amigos.
• Curso de Gestão da Inovação
A FGV ministrou o curso para oficiais da Agência de Gestão
e Inovação Tecnológica (AGITEC) do Exército Brasileiro. O projeto proporcionou aos participantes uma formação, em nível
fundamental e aplicado, sobre o processo de gestão da inova-

Pesquisa e Desenvolvimento

ção tecnológica.

• A FGV realiza um projeto de assessoria técnica para ampliação da pesquisa e do desenvolvimento das Ciências
Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Desde 2001, a ECEME, conduz seu Programa
de Pós-graduação em Ciências Militares.

• Projetos de Empreendedorismo
Em sua 2ª edição em 2017, alunos de graduação da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV
EBAPE) e do Instituto Militar de Engenharia (IME) desenvolveram projetos focados em empreendedorismo.
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IBRE
Instituto Brasileiro
de Economia
Diretor: Luiz Guilherme Schymura

Criado em 1951, o FGV IBRE possui a
missão de pesquisar, analisar, produzir e
disseminar estatísticas macroeconômicas
e pesquisas econômicas aplicadas de alta
qualidade que sejam relevantes para o
aperfeiçoamento das políticas públicas
ou da ação privada na economia brasileira
e que estimulem o desenvolvimento
econômico e o bem-estar social do país.
Entre suas funções, estão a elaboração de preços de referência, estudos e
projeções setoriais, além da coleta mensal de preços e dados de natureza econômica junto a empresas parceiras. Analisa também mais de 50 índices e sondagens econômicas e é líder em exposição de mídia na FGV.

EM 2017
• Lançamento do Novo Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), em
parceria com o DNIT.
• Lançamento do Indicador do Comércio Exterior (Icomex).
• Lançamento do Índice de Confiança Empresarial (ICE).
• Top 5 em projeções macroeconômicas na Bloomberg.
• 2.210.555 de preços pesquisados no ano.
• 82.920 questionários de sondagens aplicados no ano.
• 136 projetos de consultoria, cooperação técnica, científica e acadêmica.
Saiba mais em fgv.br/ibre.

Estudo realizado pelo FGV IBRE
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Administração Geral

DCI

PRÓ-REITORIA

Diretoria de Controles Internos

Diretor: Antonio de Araújo Freitas Junior

Diretora: Maria Alice da Justa Lemos
Criada em 2016, a FGV DCI é a unidade responsável por implantar e monitorar
o Sistema de Controles Internos e de Conformidade FGV. Esta diretoria tem como
objetivos promover a eficiência e a eficácia da gestão por meio do alcance das metas
e objetivos estratégicos e da gestão dos riscos, além de garantir, com razoável grau
de certeza, a conformidade com leis e normas aplicáveis.

DICOM
Diretoria de Comunicação e Marketing
Diretor: Marcos Henrique Facó
A FGV DICOM é a área responsável pela comunicação e marketing da Fundação
Getulio Vargas e de suas áreas - escolas, unidades, diretorias e centros - zelando
pela solidez da marca FGV e pela manutenção de sua credibilidade junto ao público
interno e externo. Sua missão é fortalecer sua identidade, no Brasil e no exterior,
posicionando-a como referência de tradição, excelência e inovação.

A FGV Pró-reitoria tem por objetivo orientar as escolas, com relação à regulação,
à gestão acadêmica e à utilização de novas tecnologias, além de manter atualizada a
Alta Direção da FGV com relação às demandas regulatórias nacional e internacional,
nas áreas de ensino, pesquisa e pós-graduação. Cabe à Pró-reitoria acompanhar o
desempenho acadêmico e promover a sinergia entre as escolas, seus pesquisadores,
em especial, aos programas em rede, no sentido de aumentar o impacto das pesquisas,
ampliando o posicionamento da FGV como um think tank global.

REDE DE PESQUISA
Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado
Diretora: Goret Pereira Paulo
Com o objetivo estratégico de incentivar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas com excelência e elevado grau de inovação, em 2014, a FGV criou a Rede de
Pesquisa e Conhecimento Aplicado.
A área tem como intuito: aproximar as atividades de pesquisa dos setores público
e privado; conectar os pesquisadores e incentivar a formação de redes de pesquisa
no Brasil e no exterior; além de contribuir para a disseminação do conhecimento
produzido pelas escolas e centros de pesquisa aplicada da FGV, colaborando, assim,

DO

para o fortalecimento da missão da instituição.

Diretoria de Operações
Diretor: Mario Rocha Souza
Responsável por toda a infraestrutura administrativa de suporte e atendimento
às escolas, unidades, diretorias e centros da FGV no Rio de Janeiro, em São Paulo e
em Brasília.

SB
Sistema de Bibliotecas FGV
Diretora: Marieta de Moraes Ferreira
Criado em 2012, o objetivo central do FGV SB é promover a integração, moder-

DRH

nização e inovação das bibliotecas da FGV, além da sinergia entre elas e as escolas
e unidades da instituição, com foco na formação e qualificação do acervo acadêmico.
O Sistema de Bibliotecas também tem, como ações permanentes, a criação de po-

Diretoria de Recursos Humanos

líticas que facilitem o modus operandi de pesquisadores e alunos acerca da pesquisa

Diretor: Luiz Carlos Ranna

bibliográfica, bem como a valorização e expansão da produção e memória acadêmica
da FGV. O FGV SB compreende as bibliotecas Mario Henrique Simonsen - BMHS,

A Diretoria de Recursos Humanos da Fundação Getulio Vargas tem entre suas
atribuições, assessorar à Administração Superior com informações, visando as

situada no Rio de Janeiro; Karl A. Boedecker - BKAB, em São Paulo; a Biblioteca de
Brasília; e a Biblioteca Digital.

tomadas de decisões gerenciais e estratégicas e contribuindo na integração entre

No ano de 2017, a diretoria do FGV SB deu início ao Projeto de Povoamento do

as unidades da instituição, bem como desenvolver atividades, a fim de agregar

Repositório Digital, incluindo a produção intelectual dos professores e pesquisadores

novos valores, na busca de capacitação, de desenvolvimento e bem-estar de seus

que estavam em bases de dados externas, com vistas a um expressivo crescimento do

colaboradores e na gestão de seus registros, assegurando a confidencialidade dos

acervo. Na primeira etapa foram inseridos 1.609 novos documentos.

processos e informações, visando a excelência permanente no atendimento e a
satisfação do cliente interno e externo.
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Saiba mais em fgv.br/bibliotecas.
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CÂMARA

O FGV CERI conta ainda com parceiros nacionais e internacionais, como as
agências reguladoras, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
e a Florence School of Regulation.

Câmara FGV de Mediação e Arbitragem
Diretor: Julian Chacel

Saiba mais em fgv.br/ceri.

A partir da Lei nº 9.307/96 que cria a arbitragem institucional no Brasil, a FGV instituiu uma Câmara de Arbitragem, que tem como principal função administrar e monitorar o procedimento arbitral, garantindo que todas suas fases e prazos sejam cumpridos
de acordo com a lei.
Além disso, uma nova função da Câmara é a mediação, que prevê um acordo
entre as partes em conflito com o auxílio de um terceiro. A fase de mediação pode
anteceder a de arbitragem e, caso o acordo seja aceito pelas partes, torna-se
desnecessária arbitragem.
Presidida pelo presidente da FGV, a Câmara possui dois diretores, assim como um
presidente da Comissão de Arbitragem, tal como previsto no regulamento, e um
corpo permanente de árbitros formado por pessoas de reconhecida capacitada técnica
e ilibada reputação, além de professores das escolas da FGV nos campos de Direito,
Economia e Administração.
Saiba mais em fgv.br/camara.

CDMC
Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências
Diretor: César Camacho
O FGV CDMC foi criado em 2017 com a missão de identificar jovens talentos
medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas – OBMEP,
entre outras olimpíadas nacionais, e que sejam oriundos de escolas públicas brasileiras,
especialmente naquelas não seletivas, com a finalidade de estimulá-los a seguir estudos
de graduação e pós-graduação na FGV, de maneira a enriquecer o corpo de cientistas
e profissionais de avançada formação de que o país necessita.
Também visa mapear as escolas públicas de excelência, não seletivas, reveladas
pelos seus índices de desempenho do Ministério da Educação (MEC) e nas olimpíadas
de conhecimento, de maneira a contribuir na capacitação de seus professores,
no aprimoramento da gestão escolar e na preparação de seus alunos.

CERI
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
Diretora: Joisa Campanher Dutra
O FGV CERI produz pesquisa aplicada para o desenvolvimento dos serviços de
infraestrutura no Brasil. Para atingir esse objetivo, conta com uma equipe multidisciplinar que contribui ativamente para gerar e difundir conhecimento sobre temas relevantes
para o avanço dos setores de energia, transportes e logística, mobilidade urbana, água e
saneamento, entre outros. Essas indústrias são acompanhadas e analisadas especialmente sob as dimensões de regulação, governança, financiamento de longo prazo e
alocação de riscos, modelagem de concessões e parcerias público-privadas.
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Entrada da FGV EBAPE
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CRESCIMENTO &
DESENVOLVIMENTO

ENERGIA

Centro de Estudos de Crescimento
e Desenvolvimento Econômico

Diretor: Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella

Diretores: João Victor Issler, Pedro Cavalcanti Ferreira
e Roberto Castello Branco
O FGV Crescimento & Desenvolvimento é um centro da Fundação Getulio Vargas dedicado aos estudos na área de crescimento e desenvolvimento econômico e
recursos naturais. Suas pesquisas privilegiam a economia brasileira, com base
nos conhecimentos teóricos e experiências acumuladas, principalmente nas duas
últimas décadas, utilizando comparações com exemplos bem-sucedidos de economias
desenvolvidas e emergentes. Dentre os principais objetivos do centro, destaca-se a busca
pela compreensão das razões pelas quais algumas economias são mais ricas que outras,
bem como entender o que faz um país crescer rapidamente enquanto outros permanecem estagnados e, dentro deste contexto comparativo, entender a experiência recente
do Brasil. Para isso, trabalha para identificar, sugerir e influenciar o desenho de políticas
econômicas que visem remover entraves ao desenvolvimento econômico no Brasil.
Saiba mais em fgv.br/crescimento.

DAPP
Diretoria de Análise de Políticas Públicas
Diretor: Marco Aurelio Ruediger
A FGV DAPP é um centro de pesquisa social aplicada pioneiro no desenvolvimento
de metodologias de análise política e de políticas públicas por meio de redes sociais e
tecnologias da informação. A unidade tem como missão promover accountability das
políticas públicas e de seus efeitos, contribuindo para a transparência e o debate público em uma sociedade em rede e reforçando o diálogo entre o Estado e a sociedade.
Saiba mais em fgv.br/dapp.

Centro de Estudos de Energia
Criada em 2013, a FGV Energia - Centro de Estudos de Energia da Fundação
Getulio Vargas tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre questões energéticas, de forma interdisciplinar, nos campos da Administração Pública e Empresarial,
Economia, Matemática Aplicada, Direito e Ciências Sociais. Seu intuito é fomentar o
posicionamento estratégico da FGV na área energética, fortalecendo seu reconhecimento como um dos principais think tanks do setor.
Saiba mais em fgv.br/fgvenergia.

NPII
Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional
Diretor: Renato Galvão Flôres Junior
O Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas
produz conteúdo sobre questões envolvendo sempre uma dimensão internacional,
com a finalidade de abrir mercados e parcerias no exterior para a FGV, bem como trazer soluções inteligentes, ideias e investimentos de fora para o país. O FGV NPII gera
conhecimento sobre temas internacionais importantes ou da atualidade, considerados essenciais para os interesses brasileiros. O Núcleo é uma unidade enxuta, contando com uma pequena equipe de técnicos – aproximadamente metade de origem
internacional – e um grupo de consultores especiais de alto nível, entre executivos de
renome, embaixadores, ex-ministros de Estado e diretores de grandes empresas de
serviços públicos.
Saiba mais em fgv.br/iiu.

SOCIAL
Centro de Políticas Sociais
Diretor: Marcelo Neri

DINT
Diretoria Internacional
Diretor: Bianor Scelza Cavalcanti
Criada em 2009, a FGV DINT tem como missão apoiar a estratégia de internacionalização da Fundação Getulio Vargas, com o intuito de contribuir para o reconhecimento da instituição como referência de ensino e think tank mundial. Entre os
seus objetivos estão a prospecção, o mapeamento, a orientação, a recomendação e
o aproveitamento de oportunidades em diversos locais do mundo priorizados pela
Presidência e em apoio subsidiário às demais unidades da instituição.
Saiba mais em fgv.br/dint.

O FGV Social busca contribuir para o desenvolvimento inclusivo brasileiro, conectando a pesquisa aplicada ao debate na sociedade e à implantação de políticas públicas. Abordando de maneira integrada os temas sociais mais candentes do cenário
brasileiro, atua em prol da difusão de conhecimento e da inspiração de novas práticas
inclusivas. A unidade oferece treinamento e assessoria especializada para projetos em
diferentes áreas de atuação, em parceria com entidades governamentais, empresas e
organizações da sociedade civil, situadas no Brasil e no exterior. Os temas de atuação
estão organizados em quatro grandes áreas: renda e bem-estar; trabalho e produção;
microfinanças e mobilidade; e desenvolvimento humano e bem-viver.
Por meio da pesquisa empírica, em especial aquela baseada em grandes bases de
microdados públicos e através do desenho e avaliação de políticas públicas,
o FGV Social acredita que pode identificar e promover novas transformações na
sociedade. A abordagem alinha diversos atores e instrumentos de atuação no sentido
de aprimorar de forma holística diferentes dimensões da vida da população.
Saiba mais em fgv.br/fgvsocial.

110

111

Centros de Estudo

CENTROS
INTERDISCIPLINARES
CEPESP - Centro de Estudos em Política e Economia
do Setor Público (2006)
Coordenação: George Avelino Filho
*Centro em rede com a FGV EAESP, FGV EESP e FGV EBAPE

FGVcemif - Centro de Estudos de Microfinanças
e Inclusão Financeira (2007)
Coordenação: Lauro Emilio Gonzalez Farias
*Centro em rede com a FGV EAESP e FGV EESP

NFC - Núcleo de Finanças Comportamentais (2014)
Coordenação: William Eid e Ricardo Ratner Rochman
*Centro em rede com o FGVcef da FGV EAESP e FGV EESP

CENTROS INTRAUNIDADES
CPDOC
Centro de Relações Internacionais da FGV (2009)
Coordenação: Matias Spektor
FGV Opinião (2000)
Coordenação: Márcio Grijó Vilarouca
LAPES - Laboratório de Pensamento Social (2008)
Coordenação: João Marcelo Ehlert Maia e Bernardo Buarque
de Hollanda
LEAV - Laboratório de Estudos Audiovisuais (2011)
Coordenação: Mônica Almeida Kornis
LEH - Laboratório de Ensino de História (2013)
Coordenação: Américo Freire, Martina Spohr Gonçalves, Verena
Alberti e Vivian Fonseca
LEI - Laboratório de Estudos sobre Instituições (2014)
Coordenação: Angela Moreira Domingues da Silva, Letícia
Ferreira e Marco Aurélio Vannucchi
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LEM - Laboratório de Estudos sobre Militares (2010)
Coordenação: Celso Castro
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LEMT - Laboratório de Estudos dos Mundos do Trabalho
e Movimentos Sociais (2012)
Coordenação: Paulo Fontes
LEER - Laboratório de Estudos Étnico-Raciais (2017)
Coordenação: Ynaê Lopes dos Santos
LEP - Laboratório de Estudos Políticos (2009)
Coordenação: Américo Freire

Grupo de Direito Penal Econômico (2012)
Coordenação: Heloisa Estellita
Grupo Público (2017)
Coordenação: Carlos Ari Sundfeld
Núcleo de Direito dos Negócios do Mestrado Profissional (2014)
Coordenação: Mario Engler e Osny da Silva Filho

LESP - Laboratório de Estudos do Esporte (2013)
Coordenação: Bernardo Buarque de Hollanda e Vivian Fonseca

Núcleo de Direito, Economia e Governança (2013)
Coordenação: Mariana Pargendler e Bruno Meyerhof Salama
(licenciado)

LET - Laboratório de Estudos do Turismo (2008)
Coordenação: Celso Castro

Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento (2008)
Coordenação: Michelle Ratton e Salem Nasser

LHuD - Laboratório de Humanidades Digitais (2016)
Coordenação: compartilhada por todos os membros da equipe.

Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional (2014)
Coordenação: Tathiane Piscitelli e Juliana Furtado Costa Araújo

Núcleo de Audiovisual e Documentário (2006)
Coordenação: Adelina Novaes Cruz, Arbel Griner e Thaís Blank

Núcleo de Estudos Fiscais (2009)
Coordenação: Eurico Marcos Diniz De Santi

Direito Rio

Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos (2012)
Coordenação: Ary Oswaldo Mattos Filho e Viviane Muller Prado

CJUS - Centro de Justiça e Sociedade (2004)
Coordenação: Michael Freitas Mohallem
CPDE - Centro de Pesquisa em Direito e Economia (2009)
Coordenação: Antônio José Maristrello Porto
• Programa Brasil-China (2017)
Coordenação: Evandro Menezes de Carvalho
• PDMA - Programa de Direito e Meio Ambiente (2009)
Coordenação: Antônio José Maristrello Porto
CTS - Centro de Tecnologia e Sociedade (2003)
Coordenação: Pablo de Camargo Cerdeira

Direito SP
Centro de Direitos Humanos e Empresas (2013)
Coordenação: Flávia Scabin
Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (2012)
Coordenação: Marina Feferbaum e Alexandre Pacheco
Grupo de Direito, Gênero e Identidade (2011)
Coordenação: Ligia Pinto Sica
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Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena (2005)
Coordenação: Maíra Rocha Machado e Marta Machado
Núcleo de Justiça e Constituição (2010)
Coordenação: Dimitri Dimoulis e Luciana Gross Cunha
Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia (2017)
Coordenação: Ronaldo Porto Macedo Jr.

EAESP
CEAPG - Centro de Estudos de Administração Pública
e Governo (1989)
Coordenação: Peter Kevin Spink
FGVcei - Centro de Estudos em Competitividade Internacional
(2014)
Coordenação: Maria Tereza Leme Fleury
FGVcepe - Centro de Estudos em Private Equity (2003)
Coordenação: Newton Monteiro de Campos Neto
FGVcef - Centro de Estudos em Finanças (2002)
Coordenação: William Eid Júnior
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FGVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade (2003)
Coordenação: Mário Monzoni
FGVcelog - Centro de Excelência em Logística e Supply Chain
(2005)
Coordenação: Priscila Laczynski S. Miguel
FGVcenn - Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios (2004)
Coordenação: Edgard Roger Barki
FGVcev - Centro de Excelência em Varejo (2001)
Coordenação: Maurício Morgado
FGVcia - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (1992)
Coordenação: Alberto Albertin
FGVsaúde - Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de
Saúde (1989)
Coordenação: Ana Maria Malik
FGVredes - Núcleo de Comunicação, Marketing e Redes Sociais
Digitais (2012)
Coordenação: Eliane Pereira Zamith Brito
Fórum de Inovação (2000)
Coordenação: Susana Carla Farias Pereira

• CLEAR - Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados
para o Brasil e África (2015)
Coordenação: Lycia Lima
• LEARN - Lab for Evaluation, Analysis and Research in Learning
(2014)
Coordenação: Vladimir Pinheiro Ponczek
CCGI - Centro de Estudos do Comércio Global e Investimento
(2010)
Coordenação: Vera Thorstensen
• Núcleo de Modelagem (2010)
Coordenação: Lucas Ferraz
• Núcleo do Observatório de Câmbio e Comércio (2012)
Coordenação: Emerson Fernandes Marçal
CEAS - Centro de Estudos do Atlântico Sul (2014)
Coordenação: Luiz Felipe de Alencastro
CEMAP - Centro de Estudos em Macroeconomia Aplicada (2004)
Coordenação: Emerson Fernandes Marçal
Centro MACRO Brasil (2013)
Coordenação: Marcelo Kfoury Muinhos

Instituto de Finanças (2012)
Coordenação: João Carlos Douat

CEQEF - Centro de Estudos Quantitativos em Economia
e Finanças (2008)
Coordenação: Pedro Luiz Valls Pereira

NEOP - Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (2012)
Coordenação: Maria José Tonelli

CND - Centro de Estudos do Novo Desenvolvimento (2005)
Coordenação: Nelson Marconi e Luiz Carlos Bresser Pereira

EBAPE

FGV Agro - Centro de Estudos do Agronegócio (2003)
Coordenação: Roberto Rodrigues

CBFR - Center for Banking and Finance Research in Rio (2016)
Coordenação: Patrick Behr e Lars Norden
CBR - Center for Behavioral Research (Centro de Pesquisas
Comportamentais) (2013)
Coordenação: Eduardo Andrade

FGV Invest - Centro de Estudos em Processos de Investimento
(2012)
Coordenação: Paulo Sérgio Tenani
FGV MARKET DESIGN (2013)
Coordenação: Braz Ministério de Camargo

CEIPE - Centro de Excelência e Inovação em Políticas
Educacionais (2016)
Coordenação: Claudia Costin

Observatório das Estatais (2017)
Coordenador: Márcio Holland

EESP

EPGE

C-MICRO - Centro de Estudos em Microeconomia Aplicada (2009)
Coordenação: André Portela Fernandes de Souza

CEA - Centro de Economia Aplicada (2002)
Coordenação: Aloisio Araújo
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IBRE
Economia Aplicada (2010)
Coordenação: Armando Castelar Pinheiro

Corredor 15º andar - Sede FGV

• Crescimento e Desenvolvimento Econômico
Coordenação: Fernando Augusto Adeodato Veloso,
Armando Castelar, Samuel Pessôa e Nelson Barbosa
• Estudos do Setor Externo
Coordenação: Lia Valls Pereira
• Estudos Monetários
Coordenação: José Júlio Senna
• Infraestrutura
Coordenação: Armando Castelar
• Mercado de Trabalho
Coordenação: Fernando de Holanda Barbosa Filho
• Política Fiscal
Coordenação: José Roberto Rodrigues Afonso
• Projeções e Estudos Macroeconômicos
Coordenação: Silvia Maria Matos
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INTERNACIONAL

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PARCEIRAS

2 | NORUEGA
2 | SUÉCIA
1 | FINLÂNDIA
2 | DINAMARCA
1 | HUNGRIA

3 | RÚSSIA

3 | POLÔNIA

10 | CANADÁ

1 | REPÚBLICA TCHECA
8 | CHINA

4 | BÉLGICA

3 | ÁUSTRIA

5 | HOLANDA
20 | ALEMANHA
3 | SUÍÇA
2 | IRLANDA
14 | REINO UNIDO
21 | FRANÇA
3 | COREIA DO SUL

9 | ITÁLIA
6 | PORTUGAL

3 | JAPÃO
50 | ESTADOS UNIDOS

11 | ESPANHA
1 | TAIWAN
5 | MÉXICO
3 | VENEZUELA
1 | CABO VERDE

2 | ISRAEL
1 | SINGAPURA

3 | COLÔMBIA

3 | TURQUIA
2 | ANGOLA

1 | EQUADOR

1 | MOÇAMBIQUE
5 | ÍNDIA

4 | PERU

4 | CHILE
8 | ARGENTINA
1 | ÁFRICA DO SUL
4 | AUSTRÁLIA

Fonte: Diretoria Internacional (FGV DINT)

2 | NOVA ZELÂNDIA

África do Sul

University of New South Wales

Colômbia

Global Centre for the Responsibility to Protect

University of Cape Town GSB UCT

University of Sidney

Universidad Del Rosario

Gonzaga University - School of Law

Universidad del Valle - UNIVALLE

Harvard Law School

Alemanha

Áustria

Universidad Los Andes

Indiana University

Albert Ludwigs Universität Freiburg

IMC University of Applied Science Krems

Bucerius Law School - Hochschule fur
Rechtswissenschaft

University of Graz

Coreia do Sul

Institute for the International Education of Students
Abroad

Vienna University of Economics and Business

Ministério de Relações Exteriores da República
da Coreia

Frankfurt School of Finance and Management

Bélgica

Sungkyunkwan University Business School

Freie Universität Berlin, represented by the School of
Business & Economics

Katholieke Universiteit Leuven

Yonsei University School of Business

German Institut of Global and Area Studies

Université Catholique de Louvain

Global Public Policy Institute

University of Antwerp - School of Law

EBS Universitat fur Wirtschaft und Recht

Universitá Libre de Bruxellas

Johannes Gutenberg University Mainz

Canadá

Julius Maximilian University of Würzburg

HEC - Montreal

Mannheim Business School

McGill University

Max Planck Institute

Queen’s University

Pforzheim University

Université du Québec à Montréal

Reutlingen University

Université Laval

TUM - Technische Universität München

University of British Columbia

Universität Hamburg

University of Manitoba

Universität Mannheim

University of Victoria - Peter B. Gustavson School
of Business

Westfälische Wilhelms-Universität (Münster University)
WHU Koblenz

Angola
IDEIA - Instituto de Desenvolvimento Educacional
Internacional de Angola
Universidade Agostinho Neto - UAN

Copenhagen Business School
University of Copenhagen

Hertie School of Governance

Universität zu-Köln

Dinamarca

Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Michigan State University
New York University
Northeastern University
Northwestern University
Penn State Law
Pepperdine University
Purdue University

Equador

Rice University

Universidad Andina Simon Bolivar

Rutgers - The State University of New Jersey
San Diego State University

Espanha

Texas A & M

ESADE

The University of California

Fundació Catalunya

The University of Illinois

IE Business School

The University of Miami

Instituto de Empresa

The University of North Carolina at Chapel Hill

Universidad Autónoma de Madrid

The University of Oklahoma

Universidad Carlos III de Madrid

The University of Texas at Austin

Universidad de Cantabria

The William and Flora Hewlett Foundation

Universidad Francisco di Victoria

Tulane University

Cabo Verde

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

UNC Kenan-Flagler

RAPO - Ricardina Andrade Pessoas & Organizações

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

University of Minnesota

Universitat Pompeu Fabra

University of New Mexico

University of Western Ontario
York University

Chile
Pontificia Universidad Catolica

Argentina

Universidad Adolfo Ibañez

Jefatura de Gabinete de Ministros - Républica
Argentina

Universidad de Chile
Universidad Diego Portales

Sindicatura Geral de la Nacion

Estados Unidos
ABCI Institute
American University
Arizona State University
Boston University

University of San Diego
University of South Carolina
University of Southern California
University of Virginia - McIntire School of Commerce
University of Wisconsin - Law School
Vanderbilt University

Universidad Austral

China

Brandeis University

Universidad de San Andrés

Beijing Normal University

BYU - Brigham Young University

Universidad Nacional de Quilmes

China University of Political Science and Law

Carnegie Endowment for International Peace

Universidad Nacional de San Martín

Chinese Academy of Social Sciences - CASS

Columbia University

Finlândia

FUDAN University - BRICS Studies Center

Cornell University

Aalto University

Peking University School of Transnational Law

DePaul University

Renmin University

Duke University

França
Audencia Nantes École de Management

Macquaire University

Tianjin University College of Management
and Economics

Emory University
Florida International University

Ecole Nationale d’Administration (ENA)

University of Auckland

Tsinghua University

Fordham University - School of Law

EDHEC Business School

Universidad Torcuato Di Tella
Universidade Nacional de La Plata

Austrália
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Woodrow Wilson International Center for Scholars
Yale University
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EM Lyon

Itália

Portugal

Taiwan

ESC Rennes School of Business

European University Institute

National Chengchi University Taiwan

ESCP Europe

Fondazione Bruno Visentini

Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa - ISCTE

ESIEE Paris (Universite Paris-EST)

LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli)

Instituto Superior de Economia e Gestão,
da Universidade de Lisboa

Turquia

ESSEC Business School

Universidade Autônoma de Lisboa

Group ESC Grenoble

Machiavelli Center for Cold War Studies, Universidade
de Florença

Groupe ESC PAU

Universitá Commerciale Luigi Bocconi

Universidade de Coimbra

HEC Paris - School of Management

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Universidade Nova de Lisboa

Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique (INRIA)

Università Degli Studi di Torino

Universidade Católica Portuguesa

Yasar University
Bilkent University
Koç University

Venezuela

Reino Unido

IESA - Instituto de Estudios Superiores
de Administración

European Business School

Universidad Metropolitana de Caracas

Sciences Po

King’s College London

Universidad Simón Bolívar

Sup de Co Montpellier

Japão

London School of Economics

Université d´Auvergne

Hiroshima University of Economics

Regents College London

Université Paris - Dauphine

Keio University

The University of Manchester

Université Paris - Sorbonne

Nagoya University

University College London (UCL)

NEOMA Business School

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Università di Pavia (Fact Sheet)
University of Salerno

University of Birmingham

México

University of Bristol

CIDE - Ciencias Sociales

University of Edinburgh

El Colegio de México

University of Essex

Instituto Nacional de Administração Pública

University of Lancaster

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

University of South Wales

ITESM - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey

University of York

Universiteit van Amsterdam

Moçambique

República Tcheca

Utrech University

Instituto de Governação - Paz e Liderança

University of Economics, Prague

Hungria

Noruega

Rússia

Budapest University of Economics

BI Norwegian School of Management

Higher School of Economics

Norwegian School of Economics

MIGMO - Moscow State Institute of International
Relations

Embaixada da Índia no Brasil

Nova Zelândia

Indian Council of Cultural Relations (“ICCR”)

University of Auckland

St. Petersburg State University School
of Management

Indian Institute of Management

University of Otago

Institute for Defence Studies and Analyses
(New Delhi)

Peru

Jindal Global Law School

Universidad Del Pacífico

Université Toulouse 1 Capitole
University of Strasbourg

Holanda
Erasmus Universiteit Rotterdam
Tilburg University
Universität Maastricht

Índia

Universidad ESAN

Irlanda

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

UCD Michael Smurfit Graduate Business School

Universidad San Ignacio de Loyola

University College Dublin

Polônia

Warwick Business School

Singapura
National University of Singapore

Suécia
Stockholm School of Economics
Umea Universitet

Suíça
Hochschule St. Gallen

Israel

Polish Institute of International Affairs

IDC - Herzliya Radzyner School of Law

SWPS University

IDHEAP The Swiss Graduate School of Public
Administration

Tel Aviv University

Warsaw School of Economics

ZHAW School of Management and Law
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

Centro Cultural FGV

Diretores

Administração Superior

Primeiro presidente e fundador

Vogais

Ensino

DO - Diretoria de Operações

Luiz Simões Lopes (1944-1992)

Alexandre Koch Torres de Assis

CPDOC - Escola de Ciências Sociais

Mario Rocha Souza

Liel Miranda (Souza Cruz S/A)

Celso Castro

Segundo presidente

Antonio Alberto Gouvêa Vieira

Jorge Oscar de Mello Flôres (1992-2000)

Carlos Eduardo de Freitas
Cid Heraclito de Queiroz

Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro
Sérgio Guerra

Presidente

Eduardo M. Krieger

Carlos Ivan Simonsen Leal (2000-)

Direito SP - Escola de Direito de São Paulo

Estado da Bahia

Oscar Vilhena Vieira

Vice-presidentes
Sergio Franklin Quintella
Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)

Estado do Rio de Janeiro
Estado do Rio Grande do Sul
José Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A)
Luiz Chor
Luiz Ildefonso Simões Lopes

EAESP - Escola de Administração de Empresas
de São Paulo
Luiz Artur Ledur Brito

Marcelo Serfaty

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas

Conselho Diretor

Marcio João de Andrade Fortes

Flavio Vasconcelos

Vogais

Miguel Pachá

Armando Klabin

Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos)

Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Cristiano Buarque Franco Neto

José Luiz Miranda

Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros
Privados, de Previdência Complementar e de
Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo)

Lindolpho de Carvalho Dias

Willy Otto Jordan Neto

EPGE - EPGE Escola Brasileira de Economia
e Finanças

Suplentes

Rubens Penha Cysne

Ernane Galvêas

Marcílio Marques Moreira
Roberto Paulo Cezar de Andrade

Luiz Guilherme Sá de Gusmão

EESP - Escola de Economia de São Paulo
Yoshiaki Nakano
EMAp - Escola de Matemática Aplicada
Maria Izabel Tavares Camacho

Suplentes

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo

Aldo Floris

Joaquim Maia Brandão Júnior

Rubens Mario Alberto Wachholz

Antonio Monteiro de Castro Filho

José Carlos Schmidt Murta Ribeiro

Eduardo Baptista Vianna
Gilberto Duarte Prado
Jacob Palis Júnior
José Ermírio de Moraes Neto

Antonio de Araújo Freitas Junior
Rede de Pesquisa - Rede de Pesquisa e Conhecimento
Aplicado
Goret Pereira Paulo
Diretoria de Assuntos da Fundação Getulio Vargas São Paulo
Maria Tereza Fleury
Programas Especiais
Câmara - Câmara FGV de Mediação
e Arbitragem
Julian Chacel
CDMC - Centro para o Desenvolvimento
da Matemática e Ciências
César Camacho
CERI - Centro de Estudos em Regulação
e Infraestrutura

Crescimento & Desenvolvimento - Centro de Estudos
de Crescimento e Desenvolvimento Econômico

Luiz Roberto Nascimento Silva

Serviços, Índices e Publicações

João Victor Issler, Pedro Cavalcanti Ferreira e Roberto
Castello Branco

Manoel Fernando Thompson Motta Filho

Editora / SB - Sistema de Bibliotecas FGV

DAPP - Diretoria de Análise de Políticas Públicas

Banco de Investimentos Crédit Suisse S.A

Marieta de Moraes Ferreira

Marco Aurelio Ruediger

Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha
Participações S.A)

FGV Projetos

DINT - Diretoria Internacional

Cesar Cunha Campos

Bianor Scelza Cavalcanti

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia

Energia - Centro de Estudos de Energia

Luiz Guilherme Schymura

Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella

Administração Geral

Marcelo José Basílio de Souza Marinho

Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia
Nacional de Seguros)

Mauricio Matos Peixoto

Ricardo Gattass
Rui Barreto

Conselho Curador

Pró-reitoria

Joisa Campanher Dutra
IDE - Instituto de Desenvolvimento
Educacional

Ary Oswaldo Mattos Filho

DRH - Diretoria de Recursos Humanos
Luiz Carlos Ranna

Sergio Lins Andrade

Presidente

DCI - Diretoria de Controles Internos

NPII - Núcleo de Prospecção e Inteligência
Internacional

Carlos Alberto Lenz Cesar Protásio

Maria Alice da Justa Lemos

Renato Galvão Flôres Junior

Vice-presidente

DICOM - Diretoria de Comunicação e Marketing

Social - Centro de Políticas Sociais

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

Marcos Henrique Facó

Marcelo Neri
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BALANÇO
FINANCEIRO

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES DOS
RESULTADOS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhões de reais)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhões de reais)

ATIVO
2017

2016

941,15
739,43
724,13
15,30
96,78
30,10
4,28
8,96
35,48
12,99
13,12

952,88
788,51
779,41
9,10
100,09
30,26
3,95
8,26
2,63
12,03
7,16

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações financeiras vinculadas
Bolsas restituíveis
Depósitos judiciais
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL LÍQUIDO
Imobilizado e intangível
(-) Depreciação e amortização

632,98
188,50
54,60
44,49
89,40
444,48
568,30
(123,81)

614,73
167,95
49,51
42,88
75,57
446,77
548,44
(101,67)

TOTAL DO ATIVO

1.574,13

1.567,61

2017

2016

CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
FORNECEDORES
SALÁRIOS A PAGAR, CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES
PROVISÕES DIVERSAS
CONVÊNIOS E CONTRATOS
OUTROS VALORES EXIGÍVEIS

219,91
15,44
115,20
33,84
38,97
15,39
1,08

166,64
15,84
70,40
32,88
36,68
9,44
1,39

NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIA
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER
PROVISÃO BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO

234,62
83,11
38,61
90,53
22,37

237,70
97,77
35,65
76,64
27,64

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FUNDO PATRIMONIAL
FUNDOS ESPECIAIS
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

1.119,61
1.051,54
139,72
(51,95)
(19,70)

1.163,27
1.032,37
139,37
19,17
(27,64)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.574,13

1.567,61

CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Recursos não vinculados
Recursos vinculados
CONTAS A RECEBER
BOLSAS RESTITUÍVEIS
ESTOQUES
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO PARA COMPRAS E SERVIÇOS
DEPÓSITOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

2017

2016

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
RESULTADO BRUTO

1.122,21
(847,13)
275,08

1.063,39
(778,77)
284,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Despesas Gerais e Administrativas
Serviços Contratados
Outras Despesas Administrativas

(391,95)
(173,74)
(78,93)
(78,68)
(60,59)

(358,62)
(153,31)
(75,90)
(63,43)
(65,99)

0,01
0,01

0,02
0,02

(116,87)

(73,98)

78,81
(13,89)

110,54
(17,39)

(51,95)

19,17

OUTRAS RECEITAS
Receita de Alienação de Bens
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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